[Zadejte text.]

5 / 2013

Kámenský občasník č. 18
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Byla to velká sláva, vracíme se k ní v některých úvahách
a fotografiích. Ale život jde dál. A tak (jen namátkou) opravujeme
a malujeme školku, stavíme garáž pro traktor a auto
u hasičárny, budujeme vodovod do Nového Dvora, vysazujeme keře
u parkoviště, připravujeme odpočinkovou zónu, ošetřujeme stromy
v lese i mimo les – a to nemluvím o běžné agendě třeba kolem
registrů anebo okolo voleb. A zima je na krku!
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Přespolanka Standy Hlináka

Starosta František Hofman při projevu

Mažoretky Jany Smrčkové

Páter Mgr. Jan Poul světí symboly obce

Slavík Pacov Lenky Klátilové
Někteří VIP hosté

Hasiči nesou symboly, žesťové trio Jardy Duška
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Výběr ze zápisu z 36. zasedání zastupitelstva obce 5. 9. 2013
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven Jan Tomášek
Zapisovatel: Josef Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Miloslav Daněk, Hana Markvartová
Ad 3. Kontrola závěrů 35. ZZO:
- Ad 5. Akce POVV 2013(asfaltování) ukončena, dotace Kraje Vysočina navýšena
na 109 000 Kč.
Ad 6. Asfaltování před bytovkami čp.91a 92 bude provedeno do konce roku
- Ad 7. Také dotační akce Úpravy veřejných prostranství byla uzavřena, dotace
byla korigována o 6 tis. Kč na konečných 262 tis. Kč
- Ad 8. Starosta odeslal dopis paní Železné, zatím bez odpovědi
- Ad 12 – Oprava MŠ byla ukončena podle požadavků hygieny.
- Ad 13 různé
a) Zastupitelé se vyjádřili ke změně územního rozhodnutí, podali vlastní návrhy
a ty budou konzultovány s arch. Maryškou
b) Výsadba stromů a keřů se připravuje ve spolupráci s Miloslavem Daňkem
a Ing. Miroslavou Paclovou
Ad 4. Byly schváleny rozpočtové změny za měsíc srpen
Ad 5. Den obce Kámen byl všemi zastupiteli hodnocen velmi kladně a také ohlasy od
občanů byly vesměs pozitivní
Ad 6. Starosta obce informoval o zahájení vrtných prací na vybudování posilového
zdroje pitné vody pro Nový Dvůr firmou ALTEC International s.r.o., bude uzavřena
nájemní smlouva o užívání obecního agregátu a dohoda s J. Škrletou o provádění
kontroly činnosti zařízení
Ad 7. Koupě části pozemku Černý mlýn, došlo k uzavření smlouvy mezi obcí a úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, ZO schválilo úplatné nabytí zbývající
třetiny pozemků v k.ú. Nízká Lhota st.p.č.27 a st.p.č.31 za kupní cenu 10.607,-Kč
Ad 8 – Různé.
a) Starosta navrhl a ZO schválilo prodej obecních odznaků na hradě a přes svaz
sběratelů za cenu 40,- Kč
b) Místostarosta obce navrhl a ZO schválilo příspěvek hasičům ve výši 10 000 Kč
c) Starosta informoval o ukončení studia ředitelky MŠ Jitky Krškové a získání
titulu Mgr.
d) Starosta a zastupitelka Hana Markvartová přednesli požadavek MŠ na vymalování
tělocvičny, ZO žádost schválilo

Výběr ze zápisu z 37. zasedání zastupitelstva obce 3. 10. 2013
Přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce
Zapisovatel: Jan Tomášek
Ověřovatelé zápisu: Pavel Podsklan, Jaroslava Přibylová
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Ad 3. Kontrola závěrů 36. ZZO:
- Koupě pozemků u Černého mlýna – je zaplaceno a podána žádost na KÚ
o zanesení změny vlastníka
- Odznaky Kámena – s Muzeem Pelhřimov uzavřena smlouva o komisním prodeji
v pokladně hradu
- Příspěvek pro hasiče – peníze byly poslány na účet
- Ukončení studia ředitelky MŠ Kámen – zápis do registru škol zatím není, bude
vyřízeno příští týden
- Vymalování MŠ Kámen provede J. Škrleta
Ad 4. Starosta obce předložil a ZO schválilo rozpočtové změny za měsíc září
Ad 5. Starosta obce podal informaci o jednání se zástupci památkové péče Telč,
stavebního úřadu Pacov a s ing. arch. Maryškou – Změna územního rozhodnutí,
zjednodušení a zmírnění regulativů. Při věcném jednání bylo dosaženo určitých ústupků
navržených obcí. Ing. arch. Maryška zašle zápis z jednání a následně zpracuje návrh
změny územního rozhodnutí.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu starosty
Ad 6. Starosta obce podal zprávu o realizaci projektu „Zateplení objektu obecního
úřadu“. Smlouva s firmou Axiom engeneering je podepsána. Žádost o dotaci byla
podána a čeká se na vyjádření.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu starosty
Ad 7. Zastupitel P. Podsklan podal zprávu o realizaci projektu „Instalování nového
osvětlení obce svítidly LED“. Instalování světel by mělo být dokončeno do konce měsíce.
ZO vzalo na vědomí zprávu zastupitele P. Podsklana
Ad 8. Starosta obce informoval o problému, který vznikl po podpisu kupní smlouvy
o prodeji pozemku p. č. 238/7 v k. ú. Kámen u Pacova s paní M. Zemanovou. Pozemek je
zatížen zástavním právem. Došlo k dohodě s paní Zemanovou, že smlouva bude zrušena,
peníze vráceny a bude vypracována nová smlouva o smlouvě budoucí
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci starosty. Vyslovilo souhlas se zrušením
smlouvy a uložilo starostovi obce uzavřít s paní M. Zemanovou novou smlouvu
o smlouvě budoucí na prodej dotčeného pozemku.
Ad 9. Starosta obce doplnil informaci o přípravě výsadby keřů a stromů u parkoviště
v obci Kámen. Pracovník obce J. Škrleta již začal s přípravnými pracemi. Odborné
poradenství k této akci má ing. M. Paclová – Hortiservis.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci starosty
Ad 10. Výstavba přístřešku na kontejnery u parkoviště bude realizována v roce 2014.
Ad 11. Starosta obce podal zprávu o projektu „Vrt pro posílení zdroje pitné vody v m. č.
Nový Dvůr“. Vrt byl uskutečněn do hloubky 80 m a probíhá lhůta 28 dnů, kdy je
kontrolováno čerpání pitné vody z vrtu. Kontrolu zajišťuje pracovník J. Škrleta. Zatímní
výsledky akce jsou uspokojivé. Ing. Fara z Pacova provede geodetické zaměření vrtu.
Žádost o dotaci vyřizuje ing. Veronika Kašparová.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu starosty
Ad 12. Různé:
a) Informaci o přípravě voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podala
předsedkyně volební komise Hana Markvartová. 21. 10. proběhne školení volebních
komisí v Pelhřimově.
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b) Starosta obce podal informaci o projektu „Revitalizace parku hradu Kámen“.
OÚ Kámen v souladu s veřejnou vyhláškou povolil kácení 6 stromů. Budou
nahrazeny výsadbou nových 9 stromů.
c) Zastupitel P. Podsklan informoval o přípravě akce „Vybavení tělocvičny MŠ Kámen
(položení koberců)“. Akci zajistí firma Koberce Trend Pelhřimov za cenu 18 196,Kč (včetně práce a DPH).
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace a),b),c) a schválilo částku 18 196,-Kč za
položení koberce v MŠ.

Josef Dvořák – Akce v druhé polovině roku
Blíží se konec roku 2013 a proto bych se chtěl zmínit o několika důležitých
věcech, které jsme museli řešit v průběhu jeho druhé poloviny .
V první řadě se jednalo o vytvoření podmínek pro správné fungování mateřské
školy v Kámeně. Při kontrole Okresní hygienické stanice , bylo totiž nalezeno několik
závažných nedostatků, jež bylo třeba neprodleně odstranit. Jednalo se o výstavbu
sprchového koutu, oddělených kójí na ručníky, umístění více umyvadel, zabudování
výlevky na odpad a hlavně přeměnu ložnice na hernu, z důvodů udržení kapacity
umístěných dětí. Bohužel kvůli špatné komunikaci s bývalou paní ředitelkou MŠ jsme se
o těchto skutečnostech dozvěděli na poslední chvíli a museli jsme žádat o odklad na
jejich odstranění. Vše se nakonec podařilo stihnout v dohodnutém termínu a MŠ může
i nadále fungovat v nastaveném režimu. Velký dík patří všem, kteří se na opravách přímo
podíleli a to hlavně Jardovi Škrletovi, Pavlovi Podsklanovi mladšímu i staršímu
a Karlovi Hladíkovi.
Další akcí, ke které se chci vrátit, byla slavnost u příležitosti vytvoření
obecních symbolů ,, znaku a praporu“. Ta se konala v sobotu 31. srpna za pomoci hasičů,
místního spolku žen a VOD Kámen. Oslavy dle ohlasů občanů, proběhly ku spokojenosti
všech zúčastněných.
Poslední věc o které se chci zmínit, je výstavba přístřešku pro obecní traktor
a pickup u hasičské zbrojnice. Objekt je již postaven a zastřešen a tudíž zde můžeme již
garážovat. Pokud nám bude přát počasí, tak snad stihneme i opláštění přístřešku.

Jaroslava Přibylová – zpráva kulturní komise
Na začátku bych se chtěla vrátit k již proběhlé akci. Při této slavnostní
příležitosti, konané 31.srpna 2013 na našem hradě, se naše obec zařadila, také mezi obce
a města, které mají svůj znak a prapor. Byla to velká událost, kterou doprovázel bohatý
program. O hudbu se během celé akce starala kapela Přespolanka, vystoupily také
mažoretky z Pacova, dále proběhl koncert pěveckého sboru Slavík Pacov, poté
následovalo slavnostní předání znaku a praporu, večerní prohlídky hradu měly také své
kouzlo a to vše zakočila ohňová show, která byla opravdu fascinující. Na této velmi
vydařené události se podílelo Muzeum Vysočiny Pelhřimov, místní hasiči
a zastupitelstvo obce spolu s ženami z kulturní komise. Všem bych chtěla poděkovat za
dobrou spolupráci.
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Jelikož se nám kvapem blíží konec roku, chtěli bychom, jako každoročně,
nachystat pro naše děti předvánoční besídku s čertem a Mikulášem. Přesné datum ještě
upřesníme.
A jako minulý rok, tak i tento, proběhne před vánoci slavnostní rozsvícení
stromečku i s občerstvením.

Volby do poslanecké sněmovny 2013

Jak jsme volili v Kámeně
Pořadí
1
2
3_5
3_5
3_5
6
7_8
7_8
9
10
11_12
11_12

Č.
20
1
4
6
21
17
11
23
2
3
13
18
5
9
10
14
15
22

Strana, hnutí
ANO - Babiš
ČSSD
TOP 09
ODS
KSČM
Úsvit - Okamura
KDÚ ČSL
Zelení
SSO
Piráti
Suverenita
DSSS
Hlavu vzhůru - Bobošíková
Změna
Soukromníci
Nezávislí
Zemanovci
LEV 21 - Paroubek

Hlasy
25
20
15
15
15
9
6
6
5
2
1
1

120

Volební účast: 53,8%
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Procenta
20,83
16,7
12,5
12,5
12,5
7,5
5
5
4,17
1,67
0,83
0,83
0
0
0
0
0
0
100
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O čem ještě nebyla řeč?













Někteří zastupitelé se sešli s představiteli stavebního úřadu v Pacově, památkového
ústavu v Telči a s autorem územního plánu arch. Maryškou, aby projednali žádost
o změnu regulativů výstavby pro nové stavebníky. Návrh změn byl předán
příslušným orgánům.
Obec Kámen (zatím bez dalších místních částí) má nové osvětlení a svítí celou noc.
Kolem parkoviště jsou nové keříky, přibudou i lavičky a odpadkové koše. Telefonní
budka bude odstraněna.
V mateřské škole je vymalováno. Provedli Jaroslav Škrleta a Pavel Podsklan ml.
Na poště se bude malovat po havárii vodovodního přítoku v horním patře.
Začala topná sezóna, nový kotel v obecní budově čp. 2 topí dobře.
Z obou hlavních příjezdů do obce vítají návštěvníky nové vstupní tabule.
Předčasné volby do poslanecké sněmovny se konaly i v Kámeně, volební místností
byla kancelář obecního úřadu. Volební komise pracovala ve složení: předsedkyně
Hana Markvartová, zapisovatel Jan Mareš, členové Olga Hofmanová, Pavel
Podsklan ml., Jiří Cihlář ml. Výsledky voleb v obci jsme uvedli.
Vrt studně pro Nový Dvůr se podařil, jednáme o stálém připojení, smlouvách
s obyvateli a továrnou, vodoměrech.
Je čas výlovů rybníků v Nízké Lhotě, v Lipí a požární nádrže v Kámeně.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 10
Když jsem tu před časem začínal psát o přírodních zajímavostech z našeho okolí, zmínil
jsem se, že přímo na Kámensku nepotkáme ani jediný zvláště chráněný rostlinný druh.
Pokud je mi známo, platí toto prohlášení stále. Ovšem příroda občas člověku uchystá
nečekaná překvapení.
Sotva můj článek s uvedeným tvrzením vyšel tiskem, našel jsem na kraji lesa
u rybníčka v Zouvakří slušně prosperující populaci hruštiček menších Pyrola minor .
Tato rostlinka sice nepatří mezi ty, které chrání zákon, ale přesto figuruje v Červené
knize, kam se zapisují mizející druhy. Je zde vedena jako ohrožený taxon - C3
a rozhodně si zaslouží zmínku v našem občasníku.
Hruštička menší je jedním ze čtyř druhů hruštiček rostoucích u nás. Je z nich
všech skutečně nejsubtilnější a také nejméně vzácná. Roste na sušších místech, na
hlinitých, slabě kyselých půdách. Přes své jméno nemá nic společného se stromem
hrušní, ačkoli se podobně nazývá i v latině (Pyrus– hrušeň, Pyrola – hruštička). Ve
skutečnosti je to jen deset až patnáct centimetrů vysoká bylina, jejíž bílé kvítky v řídkém
hroznu, se podobají spíš kvítkům konvalinek. Hrušeň snad trochu připomínají jen vejčité
kožovité listy, tvořící přízemní růžici. Tyto listy obsahují gaultheirovou silici, která
rostlině dodává charakteristickou vůni. Na zimu nezatahují ani nezasýchají, jsou
stálezelené. Rostlina kvete v červnu a červenci a je opylována brouky a mouchami, ale
dokáže být i samosprašná.
Tolik strohá botanická fakta. Já bych sám za sebe ještě rád dodal, že ačkoliv se
jedná o skutečně drobnou rostlinku, svěží barva jejích listů a něžná krása květů ji činí
opravdu výrazným prvkem jinak dost fádního stanoviště.
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To, že jsem patrně léta chodil kolem aniž bych si této květiny povšiml, značně
přisívá k mé skromnosti, co se týká biologických znalostí našeho okolí. Ne, zdaleka
nemohu prohlásit, že skutečně detailně znám kámenskou přírodu. A tak je to s lidstvem
a jeho povědomí o světě vůbec. Marně se tváříme, že vše již bylo objeveno a všechno
víme. A nemusí se jednat jen o druhy z divokých džunglí, jako je například
východoasijský jelen muntžak listový, objevený teprve v roce 1998. Vždyť třeba pavouk
stepník moravský, byl v roce 2008(!) objeven nedaleko Bzence. Každý takový prožitek
je nám dán jako připomínka, že k přírodě a jejím divům máme přistupovat s pokorou.

Na obecní techniku už pršet nebude

Odtud poteče voda do Nového Dvora

Obec Kámen vás vítá

31. 10. 2013 -

Počkejte do jara, až pokvetou!

František Hofman, Josef Dvořák, Jaroslava Přibylová, Miloslav Daněk
foto Zlata Vobinušková, Miroslava Pražanová, Bohumil Richtrmoc,
František Hofman,

Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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