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Kámenský občasník č. 23
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Končí volební období a já se už rok trápím otázkou, zda jít do voleb
ještě jednou. Nasbíral jsem hodně zkušeností a snad bych je mohl
nějak uplatnit. A důchodce jako neuvolněný starosta má pro malou
obec jednu výhodu: za málo peněz udělá dost práce, protože má čas.
Samozřejmě, je pomalý a nerad se pouští do konfliktů. Ale někdy
zas jeho uvážlivost může být ku prospěchu věci. Všechno jsem
zodpovědně zvážil a výsledek znáte: budu-li zdráv, zkusím to.
Ostatně – on se nikdo na zastupitelská místa nehrnul, je jenom
9 kandidátů na 7 míst. Ale věřím v podporu všech zastupitelů a skoro všech občanů, kteří
to myslí s rozvojem Kámena dobře. Koneckonců – odstoupit mohu vždycky.

[Zadejte text.]
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Výběr ze zápisu z 50. zasedání zastupitelstva obce 17. 7. 2014
Přítomno 7 členů zastupitelstva, hosté Josef Roubík, Zlata Vobinušková,
Jaroslav Škrleta
Zapisovatel: Jan Tomášek, ověřovatelé zápisu:Pavel Podsklan, Miloslav Daněk
Ad 3. Kontrola závěrů 48. ZZO a 49. MZZO:
- Partnerství pro opravu kaple P. Marie Bolestné v Kámeni mezi obcí a Krajem
Vysočina bylo uzavřeno.
- Změna územního rozhodnutí o kritériích výstavby na parcelách proběhla.
- Majitelky pozemku (sadu) u kaple byly obeslány, zatím nepřišla odpověď.
- Nová nájemní smlouva s majiteli autobazaru bude připravena do příštího zasedání .
- Stavební úřad v Pacově nepovolil stavbu P. Šustra, jeho pozemek není zahrnut
v územním plánu pro výstavbu obytných domů, v novém ÚP budou změněna některá
kritéria a potom výstavba bude možná
- Oprava silničního mostu u Zlátenky si vyžádá vykácení dvou stromů (borovice,
olše), jako náhradu poskytne investor stavby sazenice čtyř nových stromů – dubů.
- Zakoupení nové techniky pro obec je ve stádiu vyhledávání nejvhodnějších nabídek
- Stížnost paní Richtrmocové byla vyřešena na základě domluvy.
- Prodej pozemku p. Kofroňovi byl realizován, obec již obdržela smluvní částku za
pozemek.
Ad 4. ZO schválilo rozpočtovou změnu ke dni 25. 6. 2014.
Ad 5. Zástupce starosty J. Dvořák předložil návrh programu Dne obce Kámen a zajištění
občerstvení, ZO obojí schválilo.
Ad 6. Starosta obce informoval o akci „obecní lesní cesta v V Jakší“, připomínky
k právnímu stanovisku k tomuto problému od občanů nedošly. Cesta je geodeticky
vyznačena, je na ní cca 50 stromů různé velikosti. Vyfrézování bude stát 50 až 70 tisíc
Kč. Bude vybrána firma k provedení vykácení stromů.
Usnesení: ZO dalo souhlas k zahájení akce – „vybudování obecní lesní cesty V Jakší“.
Uložilo starostovi obce vyhlásit zjednodušené výběrové řízení na těžařskou firmu.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 7. Starosta obce informoval zastupitele o problémech s dodávkou vody z vodovodního
řadu v Kámeni a v m. č. Nový Dvůr. Technické řešení vysvětlil pracovník obce J. Škrleta,
obec musí průběžně ohlídat množství vody ve vodovodním řadu. V Amylonu (Nový Dvůr)
je nutné instalovat vodoměr, aby byl prokázán odběr vody. Vodovod v m. č. Nový Dvůr
bude zahrnut do Svazku obcí PSV.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty.
Ad 8. Starosta obce a zastupitel P. Podsklan informovali o průběhu akce „nové topení
v MŠ Kámen“ a o dotačním programu Kraje Vysočina. Firma Drda provádí topenářské
práce, předpokládá se dodržení termínu ukončení prací.
ZO vzalo na vědomí informaci o průběhu akce.
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Ad 9. Starosta informoval o stavu přípravy akce „zateplení budovy OÚ v Kámeni“.
Plnění podmínek dotačního programu Fondu životního prostředí je velmi náročné.
Výběrové řízení na dodavatele prací připravil ing. Zadražil, firma Axiom engeneering
bude nadále, podle smlouvy, jednat s Fondem ŽP. Ve VŘ byla vybrána firma AGOS
Pelhřimov, před započetím prací bude nutné odstranit (dočasně) sběrný dvůr u budovy
OÚ. Smlouva s dodavatelem byla podepsána a bude zapotřebí provést předání
staveniště. Předpokládaná délka stavebních prací je 6 týdnů.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty.
Ad 10. Starosta obce informoval o petici občanů m. č. Nízká Lhota proti umístění
obytného „mobilheimu“ panem ing. L. Marešem na pozemku p. č. 13 v k. ú. Nízká Lhota.
ZO vzalo na vědomí petici občanů m. č. Nízká Lhota. ZO konstatovalo, že není
v kompetenci obce řešit problém umístění obytného „mobilheimu“ na soukromém
pozemku, kde nejsou doposud vyjasněné vlastnické vztahy. Uložilo starostovi obce, aby
požádal o pomoc Policii ČR při řešení problému – neoprávněné zabrání pozemku p. č.13
v k. ú. Nízká Lhota panem ing. L. Marešem.
Ad 11. Starosta obce informoval o tom, že Katastrální úřad dá k dispozici k veřejnému
nahlédnutí Obnovený katastrální operát v obvodu komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Kámen, a to ve dnech 6. až 19. srpna t. r. v kanceláři OÚ.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty.
Ad 12. Starosta obce informoval o blížícím se termínu komunálních a senátních voleb
ve dnech 10. až 11. října 2014. V obci bude ustanoven jeden volební obvod, 11. 8. bude
určen počet členů volební komise, 30. 8. bude jmenován zapisovatel volební komise,
11. 9. bude doplněna volební komise, pokud politické strany nenahlásí své členy,
19. 9. proběhne první zasedání volební komise.
ZO vzalo na vědomí zprávu starosty obce.
-

Ad 13. Různé:
Starosta informoval o způsobu placení práce na dohodu pro obec – úklid a pletí záhonků
na veřejných prostranstvích.
Projednával se návrh na řešení přemístění kontejnerů tříděného odpadu na parkovišti
v obci Kámen. Zvažuje se několik variant.

Aktuality


Den obce dopadl dobře. Největším sponzorem byl pivovar POUTNÍK Pelhřimov.



Lesní cesta je před dokončením. Stromy jsou vykácené a prodané, pařezy dobyté
a částečně vyfrézované, cesta zpevněná, zbývá upravit povrch. Věříme, že naše
úsilí nakonec všichni vlastníci lesa ocení.



Mateřská škola má nové ústřední topení. Je vymalováno a uklizeno, nový kotel
Benekov vyzkoušený, děti a zima mohou přijít.
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Práce společnosti AGOS Pelhřimov na obecním úřadě jsou v plném proudu.
Plášť budovy je z poloviny zateplený, budou se měnit zbývající okna a dveře,
okapy a uzemnění hromosvodů, nová vrstva přijde na půdu. Nakonec povrchová
úprava a barva. Na budovu bude namontován veřejný telefonní automat, budka
na parkovišti bude zrušena. Sběrný dvůr byl rozebrán, po skončení práce bude
(zúžený o tloušťku zateplení 18 cm) přistavěn zpátky.



K hasičské zbrojnici byla s požehnáním stavebního úřadu přistavěna obecní
garáž, zbývají jen konečné úpravy a nátěr.



Obec výhodně zakoupila ještě plechovou garáž, stojí za budovou O2.



Zdá se, že kontejner firmy Revenge na použité oděvy a boty občané přijali. Od
dubna do června bylo odevzdáno 38+74+56 kg.

Před volbami
Využili jsme výsledky předvolební ankety a oslovili všechny jmenované občany, i ty,
kteří měli jen jeden hlas. Ve velké většině případů svou účast na kandidátní listině
odmítli . Uvítali bychom i další jména doporučená různými zájmovými skupinami, ale
ani to se nestalo. Občané buď jsou s prací současného zastupitelstva spokojeni anebo je
jim to jedno. A hlavně si sami nechtějí pálit prsty, vždyť daleko pohodlnější je kritizovat
práci druhého u půllitru.
Nás, zastupitele, kterým končí volební období, důvěra spoluobčanů těší a také ve většině
kandidujeme znovu. Stejně bych ale považoval za lepší, kdyby na kandidátce bylo
alespoň tolik jmen jako minule (12), aby měli všichni větší možnost výběru.
Na kandidátní listině je těchto 9 jmen, vesměs bez politické příslušnosti, z nichž budeme
volit 7 členů zastupitelstva:
1. František Hofman, 2. Josef Dvořák, 3. Jaroslava Přibylová, 4. Pavel Podsklan,
5. Zlata Vobinušková, 6. Hana Markvartová, 7. Jan Král, 8. Jan Mareš, 9. Martin Jaroš

Jaroslava Přibylová – Z kulturní komise
Milí čtenáři,
dne 2. 8. 2014 jsme oslavili 1. rok Dne naší obce. Je to rok, co jsme jako obec obdrželi,
při slavnostním ceremoniálu, svůj vlastní znak a prapor.
Proto jsme se tento rok rozhodli uspořádat 1. narozeniny tohoto aktu, možná tradice.
Jsem ráda, že se do této organizace zapojilo mnoho občanů.
Opět patří dík dětem z MŠ za přednesené básně a povedené předvedení pohádky o Řepě.
Na oplátku, nejen děti z MŠ, přišel navštívit kouzelník.
Občerstvení bylo také dost. Postarali jsme se o něj my, ženy z kulturní komise spolu
s hasiči obce. Samozřejmě nechyběla ani správná hudba v podání DUO-M. Všem za
přípravu a správný chod akce děkujeme. Tento den obce se velmi vydařil. Možná by
nebylo na škodu zařadit tuto akci mezi tradiční.
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 14
V tomto čísle občasníku bych se rád zmínil o několika zvláště chráněných druzích, se
kterými se můžeme na Kámensku setkat, ačkoli tu třeba nemají „trvalý pobyt“. Jsou o to
zajímavější, že se do našeho okolí vrátili po dlouholeté absenci.
Prvním z nich je krkavec velký. Tento pták, připomínající silně přerostlou leskle
černou vránu, býval kdysi na celém území střední Evropy běžný. Z Čech vymizel během
novověku a já si dobře pamatuji, jak jsem ho poprvé viděl v osmašedesátém roce na
jihovýchodním Slovensku. Tenkrát to pro mne bylo jakési ztělesnění tamní divočiny,
stejně jako vlci nebo divoké kočky. A vida, dnes hnízdí poblíž Vysoké Lhoty a prakticky
denně mi protahuje přímo nad střechou. Krkavec, přes svůj ne právě libozvučný hlas,
připomínající něco mezi krákáním a štěkotem, patří mezi pěvce. Při své váze kolem
půldruhého kila a rozpětí křídel o málo menším než káně, je tedy náš největší zpěvný
pták.
Dalším takovým navrátilcem z dávných dob je čáp černý. Také ten zažívá
jakousi renesanci. Na rozdíl od svého populárního bílého bratrance je to plachý pták,
hnízdící v lesích. I s ním se však můžeme v posledních létech potkat ve zdejším okolí
celkem běžně. Přitom jsem ho ještě v osmdesátém devátém roce ukazoval na Dunajci
pod Červeným Kláštorem dcerám, jako mimořádnou vzácnost.
Třetím druhem, který se do naší přírody po létech vrátil je výr velký. I tato
největší evropská sova byla po mnoho let ve zdejším okolí téměř jen legendou a dnes tu
můžeme večer zaslechnout její houkání. Za dne potkáme výra jen vzácně. Ptáci v něm
totiž vidí přirozeného nepřítele a pokud si pro odpočinek nevyhledá dobrý úkryt, útočí na
něj svorně drobní pěvci, vrány i denní dravci. Této ptačí zášti kdysi využívali myslivci
k tak zvanému lovu na výrovce, kdy jim uvázaný výr sloužil jako spolehlivá návnada.
Návrat výra do naší přírody s sebou ovšem nese značné nebezpečí pro ježky. Mocné výří
spáry si totiž snadno poradí s jejich bodlinami a tak se ježek stává častou kořistí. Když
k tomu připočteme, kolik těchto sympatických bodlináčů povraždí kola našich aut, je
výří záliba v jejich mase značným problémem.
Jmenované druhy nejsou jedinými, které se po mnoha létech vrátily do míst, kde
kdysi žily. O dalších se ještě zmíním v některém příštím vyprávění. Jen chci
připomenout, že i když povídání o takovém návratu zní optimisticky a navozuje pocit, že
se naše příroda zotavuje, není to vůbec pravda. Mnohem víc živočichů i rostlin z ní mizí
a pro mnohé je takový návrat už prakticky vyloučen.

Jan Tomášek - Unikátní kolekce loveckých trofejí na hradě Kámen
Hrad Kámen je všeobecně známý jako jedna z nejstarších expozic historických
motocyklů v naší zemi. Ale je neodlučně spojen i s fenoménem lovu a myslivosti.
Přebývali zde majitelé, kteří velmi milovali myslivost a lov. Byl to především rytíř
Rudolf (Raoul) Dombrowski z Paprosze a Kruszwic (žil v letech 1833 – 1896 a pocházel
z polského šlechtického rodu). Připomíná ho malý obrázek, olej na kartonu, kde je
vyobrazen jeho erb (vpravo dole) spolu se znakem Království českého a rodu Malovců
z Malovic. Dombrowski byl vášnivým milovníkem myslivosti, ale nejen to, byl
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i spisovatelem, jenž vydal několik knih s mysliveckou tematikou. V časopisu Český jih
z roku 1874 se dočteme, že na hradě Kámen měl údajně jednu z největších sbírek
jeleního a srnčího paroží v Království českém. Koupil hrad a panství Kámen v roce 1870
a držel ho až do počátku roku 1876. V sousedství věžové gotické brány (zvonice)
vybudoval novou vstupní bránu, na níž je umístěn jeho rodový erb. Pro zvonici nechal
zhotovit druhý menší zvon, který tak doplnil zvon darovaný Janem Kryštofem
Malovcem z Malovic v r. 1674.
Po prodeji panství se odstěhoval do Vídně, kde se věnoval publikační a vydavatelské
činnosti.
Také poslední soukromý majitel hradu Kámen, pražský velkoobchodník s provaznickým
zbožím, Antonín Fleissig byl milovníkem myslivosti, v honitbách kolem Kámena
pořádal hony pro své četné přátele.
Rozsáhlá kolekce loveckých trofejí, kterou můžeme obdivovat v expozici hradu Kámen,
připomíná loveckou tradici, která je s hradem spojena. Některé trofeje jsou připevněny
na polychromovaných vyřezávaných hlavách, které jsou mistrovskými díly řezbářského
umění z konce 18. století. Tyto cenné trofeje získal hrad nedávno koupí od potomka
panského hajného z konopišťského panství, tehdy je ještě držel rod Lobkowitzů.
Lobkowitzové prodali Konopiště rakouskému následníkovi trůnu arcivévodovi Františku
Ferdinandovi d ´Este až v roce 1887. Ten byl, jak známo, chorobně vášnivým lovcem
a potřeboval konopišťský zámek k instalování vlastních loveckých trofejí. Není bez
zajímavosti, že se jednoho z honů (3. srpna 1879) v oboře konopišťského panství na
pozvání knížete Františka Lobkowitze zúčastnil též rakouský korunní princ Rudolf a při
„šoulačce“*) skolil celkem pět velkých kusů, z nichž největší byl „silný čtrnácterák
s parohy dobře vystrouhanými“. Co když jedna z jeleních trofejí na Kámeni pochází
právě z onoho památného honu a ulovil ji samotný korunní princ Rudolf?
*)Šoulačka = Nejsložitější způsob lovu. Lovec sám prochází (šoulá) známými cestičkami
a stezkami - šoulačími chodníky - a snaží se ke zvěři přiblížit na bezpečný dostřel tak,
aby nebyl zavětřen (aby jej zvěř neucítila), uslyšen ani uviděn - aby zvěř "nezradil".
K postupu se používá různých přirozených krytů (stromy, křoví, skály). Tímto způsobem
se loví převážně spárkatá zvěř.

Lenka Jirků : SDH – Jak se soutěžilo
Doufaly jsme, že přivezeme pohár. To se zatím nestalo, ale máme k němu dobře
nakročeno. Jako hasičky jsme se zúčastnily již dvou soutěží, na kterých jsme neskončily
poslední. Ba naopak, dosáhly jsme celkem dobrých časů a umístění. Nu pojďme se na
každou soutěž podívat zvlášť.

DOLNÍ HOŘICE
Naši premiéru jsme si odbyly 5. července v Dolních Hořicích. Hořice jsou jiné
než ostatní soutěže. Na začátku musíte na lodičce bez pádel přeplout kachňák, pak
vyběhnout, posbírat všechny potřebné věci a provést útok, přičemž rozdělovač a proudy
musí ještě proskočit oknem. Před soutěží jsme tvrdě trénovaly. Jediné, co jsme si ani
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jednou nevyzkoušely, a tudíž jsme v tom měly jistou slabinu, byl kachňák. I přes tento
malý nedostatek jsme byly plné odhodlání porvat se o co nejlepší výsledek.
K soutěži se přihlásilo 13 družstev mužů a 8 týmů žen. Jelikož jsme šly na řadu
14., měly jsme čas odkoukat taktiku i chyby ostatních a vyslechnout rady od našich
hasičů. Pociťovaly jsme malou nervozitku, přeci jen naše první soutěž, ale jakmile jsme
vběhly na lodičku, vše z nás spadlo. Přes malé problémy na rybníku, kdy jsme se stáčely
tam, kam jsme neměly, se nám podařilo dostat se z jednoho břehu na druhý a provést
útok. Úspěšně jsme dokončily a poté už jen čekaly na ostatní týmy, zda budou lepší nežli
my. Nakonec jsme měly velikou radost, neboť jsme se i dobře umístily. No posuďte
sami…
Družstvo

Čas

Umístění

Kámen A

1:30:28

3. místo

Kámen B

1:41:26

5. místo

Kámen Ženy

2:20:10

5. místo

Velké díky patří našemu strojníkovi Pavlovi a Petře Martincové z družstva
Věžné, bez nichž bychom soutěžit nemohly.

SALAČOVA LHOTA
Naši druhou soutěž jsme absolvovaly v Salačovce, kam jsme se těšily, neboť
pro nás nováčky byla o to atraktivnější, že to byla soutěž noční. Uskutečnil se tu již
9. ročník.
Po prvním zděšení, jaký kopeček musíme vyběhnout, následovalo čekání, až
přijdeme na řadu. Už jsme byly zkušenější, avšak nervozitka opět byla. V Salačově
Lhotě jsme byly všechny hasičky Kámen. Tedy Zlatka, Terka, Verča, Zdenča, Marťa
a Lenča. Na post strojníka jsme byly nuceny vypůjčit si dívčinu Evu z družstva
Leskovic, která nám pomohla ke skvělému výsledku.
Náš útok si můžete prohlédnout na:
https://www.youtube.com/watch?v=i06k40KTzYU
Útok se nám znovu podařil a čekaly jsme, co předvedou naši hoši. Ti dali dohromady
opět dvě družstva. Jejich výkony můžete zhlédnout zde:
- kluci A https://www.youtube.com/watch?v=DK6ayvSYGgQ
- kluci B https://www.youtube.com/watch?v=T9nGgGBvPY8
Nakonec jsme dopadli takto: Na soutěž přijelo 42 družstev. Z toho bylo
13 družstev žen, 16 neligových týmů mužů a 13 ligových týmů mužů.
Všechna družstva byla po zásluze odměněna … 
Družstvo
Kámen Ženy
Kámen A

Čas
43:94
32:53

Umístění
6. místo
9. místo

Kámen B

36:55

11. místo
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[Zadejte text.]

Naši hasiči se 23. srpna účastnili ještě soutěže ve Velké Chyšce, kde vybojovali
krásné 4. a 6. místo. Ženy tentokrát své družstvo neutvořily. Nejspíš nás v této sezóně
čeká ještě jedna soutěž, a to v Božejově.
Na závěr opět malá výzva pro ženy z Kámena a okolí, které by se chtěly s námi
podívat na soutěž. Nebojte se nás kontaktovat a přidat se k nám.
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[Zadejte text.]

Lovecké trofeje patří k největším lákadlům hradu Kámen

31. 8. 2014 - František Hofman, Miloslav Daněk, Jaroslava Přibylová,
Lenka Jirků

Jan Tomášek,

foto Pavel Podsklan, Zlata Vobinušková, Lenka Jirků
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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