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Kámenský občasník č. 9
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Líbí se mi anglická moudrost o tom, že neexistuje špatné počasí,
existuje jen špatně oblečený člověk. Ono taky špatné počasí je
velmi relativní pojem. Např. je dobré, když dlouho neprší?
Zemědělci a zahrádkáři si to nemyslí. Proto jsem o počasí raději
nepsal. Jenže když jsou v tomtéž roce v únoru rekordní mrazy
a o dva měsíce později – v dubnu – rekordní tepla, je to
přinejmenším statisticky zajímavé. Ale na statistiku tu máme
povolanější, a tak doufám, že příště mě napadne něco
zásadnějšího.
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Co se stalo a stane
•

Lidé oslavili velikonoční svátky, v době uzávěrky tohoto čísla se ve vsi koná pouť, čarodějnický
oheň spálí slabé větve a jiné přebytečné dřevo.
•

V kapli Panny
Marie Bolestné se
sešli zástupci kraje, církve a obce.
Všechny složky
mají zájem na řešení opravy této
vzácné sakrální
památky.

•

Připravuje se
nové územní řízení k obchvatu obce. Jediný vjezd
do obce bude řešen mimoúrovňovou křižovatkou
a autobusy budou mít zastávku na novém obratišti.
Historická cesta do Lipí a do Pacova bude zachována s využitím nové lávky pro pěší a cyklisty.
Projekt bude lépe vyhovovat potřebám občanů.

•

Starosta se zúčastnil jednání na vysoké úrovni u kulatého stolu v Pelhřimově
o transformaci ústavů sociální péče do
měst a obcí. Dosavadní zkušenosti
s takovou změnou jsou vesměs velmi
dobré.

•

V restauraci V podhradí se konala veřejná schůze. Sešlo se na 30 lidí a zastupitelé přinesli několik námětů do diskuse.
Občané měli výhrady k transformaci ÚSP
v Těchobuzi do obcí včetně Kámena, ale
většina si nechala vysvětlit, že jejich
strach je nepodložený. Vcelku kladně přijali informaci o posledním vývoji projektu obchvatu Kámena a také o postoji
vedení obce ke stavbě čistíren odpadních vod v Kámeně a Nízké Lhotě.
•
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Bylo by třeba obnovit topolovou alej od
letiště k Dobré Vodě. Památkáři a zástupci životního prostředí myšlenku
podporují, ale alej byla před lety
vě vysazena přes mnoho soukromých
pozemků a nekryje se s původní obecní

cestou. Pozemková reforma je do územního rozhodnutí obchvatu pozastavena
a mnoho pozemkových problémů zůstává nedořešeno.
•

Zástupci obce vyjeli až na severní Moravu, aby viděli v provozu kontejnerovou
čistírnu odpadních vod.

•

Připravují se dva nové dotační projekty a výběrová řízení na jejich dodavatele.
Na projektu komplexní úpravy ve velké míře spolupracují různé občanské skupiny a s přípravou odpočinkové zóny na pozemku p.č. 900 se již začalo.

•

Zastřešením autobusové zastávky byl pověřen jediný zájemce z řad místních
truhlářů Petr Přibyl.

•

Obec prodá palivové dřevo zájemcům i s dovozem.

•

Řeší se vyvrtání studny, která bude dodávat pitnou vodu do Nového Dvora.

•

Obec prodá klavír a historický trezor muzeu s podmínkou, že oba kusy zůstanou
trvale součástí expozice hradu.

•

ZemřelaVěra Smetanová z Nízké Lhoty

Helena Králová - Dožívají se lidé na Pacovsku vyššího věku?
V minulém čísle našeho občasníku jsem psala o tom, že Pacovsko patří mezi regiony s nejstarším obyvatelstvem. Při hledání příčin jsem slíbila, že se pokusím zjistit,
zda se místní lidé dožívají vyššího věku než v jiných oblastech ČR. To by totiž mohla
být jedna z hlavních příčin vysokého podílu staršího obyvatelstva u nás.
Vhodným ukazatelem pro toto srovnání je naděje dožití neboli střední délka života. „Střední délka života při narození“ neboli „Naděje dožití při narození“ vyjadřuje
počet roků, který v průměru prožije osoba právě narozená za předpokladu, že po celou
dobu jejího dalšího života se nezmění aktuální úmrtnostní poměry. Takže například jeli střední délka života při narození pro muže v roce 2010 v ČR 74,4, pak chlapci narození v tomto roce by se v průměru měli dožít věku 74,4 let (pokud budou zachovány
aktuální podmínky). Jen pro srovnání – dívky narozené ve stejném roce mají naději
vyšší – 80,6 let.
Naděje dožití se dá počítat pro jakýkoliv věk, přičemž platí, že pro vyšší věk je
naděje dožití vyšší. Překoná-li člověk rizika úmrtí v kojeneckém a dětském věku
a později i vyšší riziko úmrtí spojené se středním věkem, jeho pravděpodobná délka
života se stále zvyšuje – například muž, kterému bylo v roce 2010 šedesát let, by měl
mít před sebou průměrně ještě 18,7 let (tzn. že se dožije 78,7 let), což je o čtyři a čtvrt
roku více než u novorozence, který v tomto roce přišel na svět. (A zároveň je to mnohem více, než kolik byla naděje dožití při jeho narození v roce 1950, neboť úmrtnostní
poměry se od té doby velice změnily. Naděje dožití při narození v roce 1950 byla pro
muže 62,3 roky.)
Naděje dožití se vzhledem k odlišnosti v úmrtnosti obou pohlaví zásadně uvádí
zvlášť za muže a za ženy.
3

Ale konec teorie. Jak jsme na tom tedy my? I naděje dožití je spočítána za jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), tedy i za region Pacov,
kam spadá Kámen. Aby se omezily nahodilé výkyvy v těchto malých regionech, jsou
hodnoty naděje dožití počítány za pětileté kalendářní období. Nejnovější hodnoty jsou
za období 2006-2010.
A opravdu. Pacovsko patří mezi regiony s nejvyššími hodnotami naděje dožití při
narození. Pro muže je to 74,3 roku, pro ženy pak 82,5 roku.
V naději dožití žen se Pacovsko umisťuje na úplné špičce – mezi prvními čtyřmi
při sledování od roku 2004. Vysokého věku se ženy dožívají také například
v regionech Telč, Bystřice pod Hostýnem, Náměšť nad Oslavou, ale i Jihlava, Pelhřimov, Třeboň. Při pohledu na mapu se ženy v Česku dožívají nejvyššího věku v pásu
který vede od Milevska, Tábora přes všechny regiony na vysočině, na jižní Moravu,
přes Zlín až na hranice se Slovenskem u Rožnova pod Radhoštěm. Druhou oblastí
s dlouhověkostí žen jsou Orlické hory a pak velká města Praha, Brno, Plzeň, Hradec
Králové. V těchto jmenovaných oblastech je střední délka života žen více než 80,5 let.
Naopak nejnižšího věku se průměrně ženy dožívají v SO ORP Bílina, a to pouhých
76,3 roku. Nízká naděje dožití žen je v celých západních Čechách, zejména severozápad od Šluknovského výběžku přes Krušné hory, průmyslové oblasti v podkrušnohoří
(Most, Teplice), ale i třeba Louny. Kupodivu nízká naděje dožití žen je
i v Šumavských oblastech. Druhou oblastí, kde se ženy dožívají nižšího věku, je okolí
Karviné, Ostravy a Jeseníky.
U mužů patří Pacovsko také mezi ty regiony s vyšší nadějí dožití, avšak již ne tak
výrazně. S hodnotou 74,3 let se pohybujeme v první čtvrtině sledovaných regionů –
SO ORP. Nejlepší podmínky mají muži v Kuřimi (77,3 roku), Dobrušce, Novém Městě nad Metují či Hradci Králové, ale i v Telči nebo Českých Budějovicích. Oblastí,
kde se muži v Česku dožívají nejvyššího věku, je pás vedoucí napříč naší zemí od
Č. Budějovic a J. Hradce směrem na severovýchod – přes Táborsko, celou vysočinu,
Hradec Králové do Orlických hor až po Náchod či Dvůr Králové nad Labem. Dalšími
oblastmi jsou Praha, Brno, Plzeň včetně jejich blízkého zázemí. Naopak nejnižší naděje dožití mužů je v SO ORP Bílina, a to pouhých 69,2 let. Nízké hodnoty (méně než
73 let) jsou i v ostatních regionech na severovýchodu Česka, na severní Moravě a ve
Slezsku a na rozdíl od žen i v příhraničních oblastech se Slovenskem.
Starší údaje o naději dožití data mám k dispozici pouze za okresy, okres Pelhřimov však vždy patřil k těm s vysokou hodnotou naděje dožití žen i mužů, většinou se
vešel do první dvacítky okresů.
V odlehlejších/venkovských oblastech je dosažení vyššího věku zapříčiněno
zejména kvalitou životního prostředí i způsobu života (např. typ zaměstnání: horník x
traktorista ☺ ), v městských oblastech se výrazně projevuje vliv dostupnosti a kvality
lékařské péče. Příčiny jsou samozřejmě i mnohé další, vliv má například národnostní
složení (různé genetické dispozice i způsob života) a jiné.
Veškerá použitá data pocházejí z Českého statistického úřadu, konkrétně z jejich
webových stránek www.czso.cz.
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Helena Králová - Upravená náves
Stejně jako mnoha dalším lidem, tak i mě se v Kámeně líbí udržovaná stavení,
květinové předzahrádky a upravená celá obec včetně její návsi. Právě proto udržuji
obecní květinový záhon na návsi vedoucí
od našeho domu až k čekárně. Jenže nějak
na to nestačím. Ten záhon je totiž nekonečný. Jen co dokončím s pletím na jedné
straně, už mohu začít okopávat znovu od
začátku. Zvláště, když tak pěkně prší jako
loňské léto.
Proto apeluji na ty, kterým záleží na
krásném vzhledu naší obce – vezměte si
část tohoto záhonu na starosti. Stačí pár
metrů. Můžete třeba jen na jeden rok, na
zkoušku. A vůbec mi nebude vadit, když ta
„vaše“ část bude upravenější, než ta „moje“
☺
Další možností je tento záhon zrušit. Ale nebyla by to škoda? Kvetoucí náves vypadá mnohem lépe a často jsem slyšela pozitivní ohlasy od kolemjdoucích. A věřte, že
pochvala od kolemjdoucích (ať místních či turistů) zahřeje u srdíčka a uleví se vám, že
práci neděláte zbytečně.

Martina Dvořáková – Dětský karneval
V sobotu 31. 3. 2012 se v sále restaurace
V Podhradí uskutečnil dětský karneval. Karnevalové
odpoledne provázeli dva klauni. Pro děti byly připraveny soutěže, např. karaoke, hod míčkem na Gargamela. Děti za odměnu dostaly drobné sladkosti
a předměty. V krásně vyzdobeném sále se tancovalo
v rytmu dětské diskotéky,
reprodukovanou hudbu
pouštěl DJ Honza Bounce Škrleta.
Jsem moc ráda, že se letošní karneval konal a
velké díky patří pořadatelům, hlavně paní provozní„číče“ Ále. Je velká škoda, že přišly pouze čtyři děti
z Kámena.
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Helena Králová - Na kole po okolí Kámena
Byli jste někdy v Tvrzinách?
Vydejte se z Kámena do Dobré Vody a odtud směrem na Lidmaň. Na kopci nad
Dobrou Vodou odbočte doprava na polní cestu. Vede tudy rovněž zelená turistická
trasa. Po ní dojedete na samotu Tvrziny, kde ze 4 domů je pouze jeden trvale obydlený. Pokračujte dál do Lhotky. Za Lhotkou můžete odbočit vlevo po asfaltce, napojili
byste se na silnici Lidmaň-Svatava-Černovice, ale spíš bych doporučovala pokračovat
dál po zelené turistické značce, po cestě vedoucí většinou stínem mezi stromy, kolem
několika rybníků. Sice pojedete po prašné cestě, zato se vyhnete kopci u Svatavy. Na
asfaltku se napojíte ve Vackově. V Černovicích můžete zajít na občerstvení, nebo
odbočit ještě před Černovicemi a pokračovat rovnou přes Vintířov, Věžnou, letiště až
do Kámena.
Celková délka trasy je 16 km

Poklidná cesta do Pacova
Velice příjemná cesta. Abyste se vyhnuli hlavní silnici, začněte cestou přes celé letiště, na jeho konci se napojte na silnici od Věžné. Sjeďte dolů, opatrně přejeďte přes
hlavní silnici a pak po hrázi rybníka na Dvořiště. Kolem lihovaru pak pokračujte do
Šimpachu. Tady bych chtěla upozornit na krásný výhled na Kámen z kopce před Šimpachem. Šimpachem projeďte rovně, na rozcestí na konci vsi se dejte vpravo. Končí
zde asfaltka, ale další cesta je dobře průjezdná. Překřížíte koleje a pak už jen lesem.
Budete míjet hřbitov německých válečných zajatců a vyjedete na silnici u Propadu
před Pacovem. Zpátky můžete třeba po silnici do Eše, na konci Eše zahněte ke Skaličáku, kolem Skalického rybníka. Cestou mezi poli se napojíte na cestu od Lipí a tudy
do Kámena.
Celková délka trasy 11 km.

Bohumil Richtrmoc - Příspěvek do občasníku
Je po zimě, dny se prodlužují, slunce denně stoupá výše a hřeje více. Trávníky začínají růst a dostávají sytou barvu. To je fajn. Je i fajn, že máme stále náš „občasník“, v němž se nám dostávají informace spojené s děním v naší obci, že je o čem
informovat a že je vůle jej vydávat. Umím si představit, kolik snahy a času všeho
kolem to stojí a moc si této činnosti vážím a věřím, že mnoho spoluobčanů si to se
mnou pochvaluje.
Chválí se lehce, hůře se naráží na něco, co se nemusí líbit každému. Dovolím
si přesto o tom napsat , doufaje, že v podobném názoru nebudu osamocen. Za těch 20
let, co zde bydlím, postupně, ale jistě narostl v sezóně hluk benzinových sekaček do
rozměrů, kdy prakticky denně se odněkud ozývá a je cítit. Přidá-li se cirkulárka
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a svištění pneumatik z letiště, je zcela po idyle venkovského poklidu, který si představují městští lidé.
Bylo by fajn, kdybychom se mlčky dohodli, že aspoň v neděli budou sekačky
a cirkulárky odpočívat a my s nimi, jak to má i být. Nežádám po obecní radě zákaz,
jsou situace, že i v neděli se musí posekat, protože to opravdu, ale opravdu jindy kvůli
zaneprázdnění či počasí nešlo. Ptám se ale, proč se nezamezí, že už několikátým
rokem lítají od letiště pronikavé hvizdy, i několik hodin, připomínající okamžiky těsně
před tragickou silniční havárií. Bohužel po sobotách a nedělích většinou za krásného
dne, který se tím pokazí.

František Hofman - Odpověď
Využívám pozice samozvaného šéfredaktora tohoto plátku, a proto si mohu dovolit na
příspěvek reagovat ještě v tom čísle. Tak tedy Bohouši:
1) Děkuji za chválu občasníku. Mimochodem, název „občasník“ jsem opsal
v Moravči od kamarádky Evy, protože jsem neměl ani tušení, jak často bude vycházet. Ale kupodivu, zatím se daří pravidelně – včetně prázdnin – koncem každého sudého měsíce tisknout nové vydání. Velkou zásluhu na tom mají dnes už četní
dopisovatelé, kterým tímto velmi děkuji. A rádi přivítáme další, jistě je tu mnoho
takových, kteří si zatím jenom netroufli. Ať se i nadále udrží náš občasník jako
DVOUMĚSÍČNÍK.
2) Sekat trávu a řezat dříví se musí. Těžko bychom si uměli představit ještě dnes
sekání kosou a řezání ruční pilou. Tedy já jsem se dlouho chlubil, že kosit kosou
umím (horší to bylo s klepáním kosy), ale dneska už bych to nerad dokazoval. Také jsem zpohodlněl. Na druhou stranu, v neděli se pracovat nemá. Učili mě to
v náboženství a já, i když si neumím představit, že bych v neděli nic nedělal, se
snažím respektovat desatero a alespoň neprovokovat hlukem. Podobný postoj
bych očekával od všech občanů. Nechceme nařizovat, ale prosím – v neděli ne!
3) Letiště není – bohužel – v majetku obce. Bylo by jistě příjemné vybírat pro obec
poplatky za jeho užívání, ať už při zemědělských výstavách, sportovních akcích
nebo za starty a přistávání sportovních letadel. Ale tak tomu není a proto veškeré
kritiky na svištění pneumatik a jiné nepříjemné zvuky z letiště adresujte, prosím,
na TZÚS Praha.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska
V Kámenském občasníku se dá dočíst o mnohém, co se v obci a jejím okolí
děje nebo nalézá. Já bych tu rád připomněl také zdejší přírodu. Žijeme v malé obci,
kde se s přírodou prostě setkáváme prakticky stále. Ať chceme, nebo nechceme, většinou našich aktivit do ní zasahujeme a ona zase zasahuje do nich. Bohužel, právě naše
zásahy nesou sebou často vyloženě negativní změny.
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Na Kámensku dnes nevím o přirozeném výskytu žádného zvláště chráněného
druhu rostlin. Populace rostlin se totiž neobnovují zdaleka tak rychle a snadno, jako je
tomu u živočichů a pokud některý druh odněkud vymizí, je to buď na dlouho nebo na
vždy. Tady se ovšem tak nějak nechtěně podařilo vytlačit i mnohé rostliny, které sice
dosud mezi chráněné nepatří, ale které třeba jen činily naše okolí zajímavějším a krásnějším. Protože v Kámenu již mnoho let funguje dobře prosperující zemědělský podnik, zmizelo hodně druhů právě jeho přičiněním. Jen zkuste v okolí najít třeba jen trs
vřesu, mateřídoušky nebo hvozdíku. Zkuste tu na lukách najít prstnatec májový či
třeslici prostřední.
Ale byl by omyl svést všechno jen na intenzivní hospodaření družstva. Kdo
zná třeba rybníček V Zouvakří nad Nízkou Lhotou, všiml si jistě, že tady před nedávnem zmizel porost rdestu. To byl zcela neuvážený zásah kohosi, kdo chtěl rybník
„vyčistit“ a „zkulturnit“. Přitom úplně zapomněl, nebo prostě vůbec netušil, že tento
porost byl ideálním útočištěm pro chované ryby, když nádrž navštívila třeba vydra. Ta
nedokáže ulovit kapra, ukrytého mezi šlahounovitými stonky a raději neplýtvá energií
a odchází jinam. Likvidace rdestu byla tedy zcela kontraproduktivní.
S takovými, často neuvědomělými devastacemi se setkáme často. V souvislosti s pastvou dobytka tak třeba úplně zanikla i populace prvosenky jarní, známého
petrklíče, v remízku vedle Třešňovky. Ta byla, pokud vím, jediná v okolí a jistě je to
škoda.
Nechci však na těchto stránkách jen kritizovat nebo poraženecky naříkat.
I přes všechna zmíněná ochuzení je příroda Kámenska i dnes ještě krásná a zajímavá a
já bych v příštích číslech občasníku chtěl na některé její zajímavosti upozorňovat.
Tomuto poněkud neveselému úvodu jsem se přitom ovšem nemohl vyhnout.

A ještě dva obrázky z kaple
Poměrně zachovalá Pieta a zdevastované varhany
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Jaroslava Přibylová a Jana Marešová - Kulturní komise připravuje
V měsíci květnu se bude konat již tradiční akce „Vítání jara“ za účasti dětí
z místní mateřské školy, které vystoupí s kulturním programem, a v podvečer zahraje
k poslechu a tanci známá kapela „Přespolanka“. Doufáme, že při této akci bude již
větší účast občanů než při dětském karnevalu.
Při příležitosti dětského dne připravujeme pochod pro děti i dospělé po blízkém okolí. Těšíme se na hojnou účast.

AKCE NA HRADĚ KÁMEN
12.5. 2012 17.00
červen
7.7. 2012 10.00 - 18.00
28.7. 2012 18.00 - 22.00

Hudební recitál Jany Šmídové
Výstava fotografií Petra Janouška
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ - Jezerničtí páni
NOC NA HRADĚ - Růže z Hradce - dobový tanec
Spiritus Dracus - ohňová show

30. 4. 2012 - František Hofman, Helena Králová, Bohumil Richtrmoc, Miloslav Daněk,
Martina Dvořáková, foto Jiřina Vokurková, Jana Zadražilová
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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