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Kámenský občasník č. 44
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Tak dnes o čem? Obchvat, kaple, začátek sezóny na hradě, Toska,
tenisový kurt, výstavba, vrty a studně, velikonoce, pouť,
čarodějnice, 1.máj, …, do dvou měsíců se toho vejde opravdu
hodně. Občasník by mohl klidně vycházet častěji – ale kdo by ho
psal? A i kdyby – kdo by ho potom chtěl číst? Tak zatím
zůstaneme při starém a mohu se zmínit třeba o tam, jak je tu
v poslední době hezky. Hned se to lépe starostuje.
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Výběr ze zápisu ze 41. zasedání zastupitelstva obce dne 15. 3. 2018
Přítomno 7 členů zastupitelstva, host Josef Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 40. ZZO:
 MŠ Kámen byla po dobu jarních prázdnin uzavřena.
 Obchvat obce - Ornice se bude svážet na vybrané pole paní Zemanové, započal
archeologický průzkum.
 Nájemní smlouva mezi obcí Kámen a ŘSD ČR byla uzavřena.
 Při rozboru vyhlášky č. 1/2017 o poplatku za odpady nebyl shledán rozpor se
zákonem.
 Odměny pro členy zastupitelstva byly navýšeny.
 Vítání občánků se uskuteční 9. září 2018 na hradě Kámen, odměna byla stanovena na
6.000,- Kč na jednoho občánka.
 Biskupství českobudějovické bezúplatně předalo kapli Panny Marie Bolestné
v Kámeně Kraji Vysočina, který ji svěřil do správy Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p.o.
 ZO schválilo odměnu 1.600,- Kč z rozpočtu obce za 2. kolo prezidentských voleb pro
každého člena volební komise, který nebyl delegovaný politickou stranou.
 Schválené finanční dary byly schváleny a uhrazeny.
 V Tosce se uskutečnila veřejná schůze včetně zajímavé přednášky o první pomoci
paní Mgr. Dlouhé za účasti téměř 30 občanů.
 Nabídka na umístění stožáru pro připojení k internetu firmy inet4 na střeše
MŠ Kámen je zajímavá a s firmou bude probíhat další jednání.
 Veřejnosprávní kontrolu v MŠ Kámen provedla Ing. Zlata Vobinušková, nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
 Byla projednána celková zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2017, nebyly
zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
 Výkaz o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 byl zpracován a zaslán na
KÚ Kraje Vysočina.
 Rozpočet MŠ Kámen na rok 2018 byl schválen.
Ad 4. Starosta obce informoval o nabídce Ing. Martina Hájka o možnostech investice.
Zastupitelé se shodli, že je potřeba si informace vyslechnout a pana inženýra
prostřednictvím starosty pozvat na osobní jednání se všemi zastupiteli.
Ad 5. Dne 5. 3. 2018 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, čeká se na
písemnou zprávu.
Ad 6. Uskutečnilo se výběrové řízení na pronájem parkoviště v Kámeně na turistickou
sezónu 2018. Do soutěže se přihlásil jediný zájemce, pan Josef Dvořák, se kterým obec
uzavře nájemní smlouvu.
Ad 7. Obec nebude reflektovat nabídku na odvoz kuchyňského oleje.
Ad 8. Projekt na stavbu rodinného domu pana Potěšila byl na Odboru výstavby MěÚ
Pacov schválen.
Ad 9. Pan MgA. Jan Vodáček dokončuje restaurování křížů v Nízké Lhotě, vrchní část
kříže na návsi se musí obnovit jako vícepráce
Ad 10. S firmou E.ON ČR bude uzavřena smlouva na zřízení nového odběrného místa
v Novém Dvoře v rámci POVV 2018.
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Ad 11. Pan Libor Drahoňovský uskuteční v Tosce cestovatelskou besedu s promítáním
o krásách Makedonie v pátek 23. března.
Ad 12. Hnízdní budky pro rorýse byly již zakoupeny a budou instalovány na budovu
MŠ Kámen. Jedná se o pět budek se dvěma otvory. Je třeba promyslet umístění „plašičů“
na střeše kaple, aby tam rorýsi nemohli zahnízdit.
Ad 13. Krajský úřad Kraje Vysočina stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/19
a na silnici III/01923 z důvodu kácení a odklízení stromů v souvislosti se stavbou
obchvatu obce.
Ad 14. Různé
a) Obecní pozemek v okolí kaple
Starosta obce obdržel další informace k budoucí opravě kaple P. M. Bolestné.
V současnosti probíhá aktualizace projektu z roku 2014 na celkovou obnovu
kaple a příprava vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Celkové náklady
této obnovy včetně varhan jsou odhadnuty na 25 mil. korun. Součástí projektu
jsou nezbytné práce v okolí stavby na pozemku č. parc. 21 ve vlastnictví obce
Kámen. Kraj navrhl bezplatné převedení části pozemku č. parc. 21 v okolí kaple
do vlastnictví Kraje Vysočina. ZO toto řešení projednalo a bezplatný převod
části pozemku předběžně schválilo.
b) Návrh kupní smlouvy
Starosta obce předložil kupní smlouvu na koupi části obecního pozemku paní
Janou Čárovou, prodej byl schválen na 34. ZZO.
c) Mapy od firmy OAK BRANCH, s.r.o.
Policie ČR provádí šetření ve věci podvodu firmy OAK BRANCH, která si v roce
2016 nechala proplatit faktury na nové kolorované mapy, které nedodala.
Starosta obce bude s Policií ČR spolupracovat.
d) Uzavření provozu MŠ Kámen
Po dobu velikonočních prázdnin - ve čtvrtek 29. 3. 2018 bude uzavřena
MŠ Kámen
e) Žádost o seznam dětí
Ředitelka MŠ Kámen požádala o seznam dětí, které dosáhnou 5. roku věku.
Ad 14., 15 Po krátké diskusi zastupitelů starosta 41. ZZO ukončil.

Výběr ze zápisu ze 42. zasedání ZO ze dne 12. 4. 2018
Přítomno 6 členů ZO, omluven Jan Král, hosté Josef Roubík, Zdeněk Dvořák
Ad 3. Kontrola závěrů 41. ZZO:
 Kontrola hospodaření obce za rok 2017 - na úřední desce a webových stránkách obce
bude vyvěšen návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 společně se zprávou
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
 Výběrové řízení na pronájem parkoviště v Kámeně vyhrál Josef Dvořák, se kterým
byla uzavřena nájemní smlouva.
 Cestovatelskou besedu o krásách Makedonie navštívilo přibližně 15 zájemců
 Hnízdní budky pro rorýse byly instalovány na budovu MŠ Kámen.
 Kupní smlouva na koupi obecního pozemku č. 910/14 s paní Janou Čárovou byla
uzavřena.
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Policie ČR prošetřuje podvodné jednání firmy OAK BRANCH, starosta odeslal
na Policii ČR všechny požadované dokumenty.
 Po dobu velikonočních prázdnin byla uzavřena MŠ Kámen.
 Jmenný seznam dětí, které dosáhnou 5. roku věku, byl odeslán
Ad 4. ZO stanovilo, že pro příští volební období bude do Zastupitelstva obce voleno opět
celkem sedm členů.
Ad 5. ZO projednalo nabídku Ing. M. Hájka o možnostech obce Kámen investovat
finanční prostředky do nemovitostí. ZO zamítlo investici obecních financí do nemovitostí
poměrem hlasů 5:1
Ad 6. Starosta obce zastupitele seznámil s nabídkou motorkářského klubu Rebelové
Česko, která se týkala rekonstrukce Tosky v případě nájmu na 10 let. ZO vítá aktivitu
Rebelů, avšak nemůže pronajmout objekt na 10 let, jelikož se předpokládá komplexní
rekonstrukce Tosky.
Ad 7. Na starostu obce se obrátil majitel pozemků parc. č. 961 a parc. č. 965
v k.ú. Kámen u Pacova s dotazem, zda je na těchto pozemcích možná výstavba. Starosta
obce žadateli písemně odpověděl a ZO bude jednat dále podle odpovědi majitele pozemků.
Ad 8. Starosta obce podal zprávu o problematice GDPR (Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Zmocněnec obce pro GDPR by měl být zaštítěn Mikroregionem
Stražiště, se kterým bude ZO pokračovat v jednání
Ad 9. ZO pověřilo starostu a místostarostu obce vstoupit do jednání s majiteli pozemků
pro přípravu nové výstavby rodinných domů.
Ad 10. Starosta obce podal nové informace k obchvatu obce. Stavba pokračuje podle
harmonogramu, kácení stromů je ukončeno, probíhá skrývka ornice a prohlídka lokality
archeology.
Ad 11. Probíhá jednání o bezplatném převedení části pozemku č. parc. 21 v k.ú. Kámen
u Pacova v blízkosti kaple do vlastnictví Kraje Vysočina. Vše se patrně dořeší po ústním
jednání v brzké době.
Ad 12. Zastupitel Pavel Podsklan navrhl úpravu obecních lesních pozemků č. 420/2
a č. 420/3 v k.ú. Nízká Lhota.
Ad 13. Starosta obce podal informaci o pokračování výstavby rodinného domu pana
Potěšila. Stavebník má již hotové základy domu.
Ad 14. Starosta obce podal informaci o průběhu restaurování křížů, které provádí pan
MgA. Jan Vodáček. Práce jsou hotové, jen u kříže na návsi v Nízké Lhotě se ještě dodělá
plůtek a opraví kamenná zídka.
Ad 15. Smlouva s E.ON Česká republika, s.r.o. v rámci POVV 2018 na zřízení nového
odběrného místa pro přívod elektřiny k vrtu v Novém Dvoře byla uzavřena. Ing. Zajíc
ve spolupráci s P. Podsklanem a J. Škrletou přeměří délku připojení.
Ad 16. Různé
f) ZO porovnalo dva návrhy rozpočtu na položení kabelu k vrtu v Novém Dvoře
a schválilo rozpočet, ve kterém je navržen měděný kabel.
g) – e) ZO schválilo peněžní dary pro Sdružení Baby-box, pěvecký sbor Slavík, sraz
fotbalistů ke 30 letům činnosti, Kočičí útulek na Vysočině, sdružení SONS.
g) Starosta obce informoval o žádosti sl. Mileny Daňkové a p. Ondřeje Hýbla
o jeden z nově plánovaných stavebních pozemků v katastru obce Kámen
Ad 17., 18 Po krátké diskusi starosta obce 42. ZZO ukončil.
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Předvolební anketa
Navrhuji, aby do obecního zastupitelstva kandidovali tito občané:

1. ………….……………………………………………….
2. …………………………………………………………..
3. …………………….…………………………………….
4. ……………………….…………………………………
5. …………………………………………………………..
6. …………………………….…………………………….
7. ……………………………….………………………….
Podpis (nepovinný): ……………………………..

Předvolební anketa
Navrhuji, aby do obecního zastupitelstva kandidovali tito občané:

1. ……………………………………………………….
2. …………………..…………………………………..
3. ……………………………………………………….
4. …………………….…………………………………
5. ………………………………………………………..
6. ……………………………………………………….
7. ……………………………………………………….
Podpis (nepovinný): ……………………………..
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Aktuality

 Na stavbě obchvatu se podílí mnoho společností, zatím
byly provedeny hlavně tyto práce: Ohrazení a označení
staveniště, geodetické práce, kácení a výsek dřevin,
frézování pařezů, stržení drnu, sejmutí a skrývka ornice,
archeologické práce, ekologický a biologický průzkum,
ohrázkování proti obojživelníkům
 Obec jedná s krajem o bezplatném převodu části
pozemku kolem Kaple P. M. Bolestné, aby mohla být
zahájena její oprava
 Rorýsí budky s 10 vstupy byly instalovány na MŠ
 Čápi přiletěli letos brzy a dnes už z hnízda
vykukuje jeden jejich potomek.
 Čím dál více zájemců se hlásí s dotazem na
novou výstavbu v Kámeně. Obec bude
uvažovat o změně územního plánu
k rozšíření stavebních parcel
 Z dotačních programů byly provedeny
2 hlubinné vrty do hloubky 80 m, jeden
pro Svazek obcí PSV ve Vintířově a jeden
pro Obec Kámen v Nízké Lhotě. Oba
prokázaly dostatek vody, zásobování vodou
by do příštích let mělo být zajištěno.
 V Novém Dvoře byl podobný vrt proveden
v r. 2014, nyní bude ke studni propojen
vodovod do Nového Dvora v rámci POVV
2018.
 Skupina občanů v Nízké Lhotě vyvíjí velkou
iniciativu ke zkrášlení vesničky, svépomocí
i s přispěním obce se buduje náves, likvidují
staré dřeviny, byl dodán nový
kontejner na bioodpad atd.
 V Nízké Lhotě a Novém Dvoře byly
opraveny tři kříže
 Na hradě Kámen byla oficiálně
zahájena
turistická
sezóna,
promluvil ředitel Muzea Pelhřimov
Mgr. Ondřej Hájek a náměstkyně
hejtmana Ing. Jana Fischerová,
zazpívala Vendulka Kofroňová, po
prohlídce hradu čekalo hosty malé
pohoštění
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Před volbami
Na podzim budou komunální volby. To jsou ty jediné, které mají pro naši vesnici smysl.
Pokud vím, nikdo nebude kandidovat za politickou stranu a všem půjde o blaho obce jako
takové. I když možná příští starosta naváže kontakt se stranou Starostové a nezávislí, ale
to by se mohlo stát až potom. Současné zastupitelstvo vládlo podle mého názoru dobře
a zařídilo spoustu prospěšných věcí. Chceme, aby to příští pracovalo stejně úsilovně a aby
Kámen a obě místní části dále vzkvétaly. A o tom, jak to opravdu bude, rozhodnou volby.
Když vyplníte anketní lístky, pomůžete některým občanům se rozhodnout do voleb jít.
Hlas v této anketě bude mít jen symbolickou váhu, ale může přesvědčit některé kandidáty.
Tak je vybírejte už teď, ať mají čas se rozmyslet.
Vyplněné anketní lístky oddělte a vhoďte, prosím, do poštovní schránky obecního úřadu.
Děkujeme.

SPIS
Asi málokdo ví, že SPIS je systém psychosociální intervenční služby ve
zdravotnictví. Interventi SPISu poskytují osobám po zranění a osobám, které se ocitly
v těžké situaci, pomoc a péči s přihlédnutím k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na
jeho původ, etnickou příslušnost, rasu a barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav,
sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
V dubnu se v kraji Vysočina konala velká celostátní konference SPIS, kterou
připravila členka a krajská koordinátorka SPIS Mgr. Hana Dlouhá.
Paní Dlouhou už známe z její poutavé přednášky o první pomoci a víme, že
pracuje jako záchranářka HZS Pacov a bydlí v Nízké Lhotě. A když se vrátím k úvahám
o volbách, nabízí se nám nové velmi perspektivní jméno na kandidátní listinu:
Mgr. Hana Dlouhá.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 35
Při přípravě stavby kámenského obchvatu upozorňovala brněnská firma, která tu
dělala biologický průzkum, že se v trase nalézají i kolonie mravenců rodu Formica, kteří
patří mezi zvláště chráněné živočichy.
Mravenců tohoto rodu žije u nás asi šestnáct druhů. Především je to známý
mravenec lesní, který si staví z jehličí a větviček vysoké osamělé kupy na lesních
světlinách. Pak mravenec množivý zvaný též mravenec lesní menší, vytvářející v lesích
celé osady několika sesterských mravenišť vedle sebe. Nebo třeba mravenec otročící,
který si nadzemí hnízda nestaví prakticky vůbec, nebo mají jen podobu kopečku hlíny.
Téměř všichni tito mravenci jsou značně užiteční hubením spousty škodlivého hmyzu.
Snad proto se dočkal ochrany celý uvedený rod, přestože třeba
právě mravenec otročící patří v České republice
k nejrozšířenějším druhům. Bylo by to celkem v pořádku, kdyby
naopak některé mnohem vzácnější druhy patřící však k jiným
rodům byly chráněny rovněž, což nejsou.
S mravenci je to vůbec dost zajímavé. Podobně jako
u včel, se kterými jsou vzdáleně příbuzní, u nich existuje určitá
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hierarchie a vytváří tak několik kast. Nejpočetnější jsou samozřejmě dělnice, vykonávající
v hnízdě nejrůznější práce od jeho stavby přes krmení larev a přenášení kukel, až po
ochranu celé kolonie. Jsou to modifikované bezkřídlé samičky a mohou se dožít asi šesti
let.
Posláním mravenčích samců je pouze oplodnění samiček. Protože páření probíhá
u nich během svatebního letu, jsou vybaveni funkčními křídly, ale brzy po splnění své
sexuální úlohy hynou.
Nejvýznamější úkol v kolonii má plodná samička – královna. I ona je v mládí
okřídlená a vydává se na svatební let, potom však se podle druhu buď vrací do původního
hnízda, nebo zakládá nové. V té době si křídla ulomí a jejich svalovinu využije jako
zásobu bílkovin pro vytváření prvních vajíček. U některých mravenců je taková královna
skutečnou panovnicí, nemající v mraveničti sokyni, u jiných je plodných královen třeba
i několik desítek.
Mravenci mají i mnoho dalších zvláštních vlastností. Někteří pěstují ve svých
příbytcích houby, jimiž se potom živí, jiní pečují o některé úplně cizí druhy hmyzu
vylučující sladkou medovici. Protože se tito agronomové a zootechnici vyvinuli již
v mladších třetihorách, předběhli tím lidské zemědělce asi o 50–60 miliónů let. Také
jejich známé otrokářství je námětem na samostatný článek. Třeba se k tomuto tématu ještě
někdy vrátím.
Dnes už mi zbývá jen konstatovat, že v upřesněné trase budoucího obchvatu se
žádné hnízdo chráněných mravenců nakonec nenašlo, i když v okolí ano. Výstavba nové
silnice se tedy těchto zajímavých živočichů nijak nedotkne.

Zlata Vobinušková - Co nového na hradě?
Expozice jednostopých vozidel byla od letošní sezóny rozšířena o další výstavní
prostor. Mezi exponáty se nově objevil raritní motocykl ČZ 500 vyrobený roku 1938.
Jedná se o nejvýkonnější předválečný motocykl, který se v České zbrojovce Strakonice
vyráběl sériově. Mohutný dvoutaktní dvouválec byl inspirován konstrukcí německé DKW
a prodával se za 9 400,- Kč. Přestože se jednalo o povedený stroj s relativně tichým
chodem motoru, zájem o něj nebyl takový, jak se zprvu očekávalo. Celkem bylo vyrobeno
587 kusů. Nejvíce se motocykl proslavil
atypickým bílo-zlatým provedením s bělobokými
pneumatikami označovaným jako „Vatikán“.
Sbírku
dále
obohatilo
motokolo
ČZ Orion City vyrobené v roce 1996 jako
poslední snaha firmy ČZ Strakonice odvrátit
ukončení výroby motocyklů. Motokola byla
vyráběna mezi lety 1995 - 1997 v závodě ČZ
VELO Blatná. Protože nebyl dostatek času na
vývoj vlastního motoru, byl pro montáž použit
přídavný motor italské firmy Bernardi Mozzi
Motor. Motokolo mělo hmotnost 27 kg
a dosahovalo nejvyšší rychlosti 20 km/h.
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Největším tahákem letošního roku se stal třísedadlový cestovní motocykl ČechieBöhmerland 600 o délce 2,64 m vyrobený roku 1927. Čechie byla nejdelší sériově
vyráběný motocykl na světě, délka stroje byla až 3,17 m. Stroje této značky, které od roku
1925 vyráběl Albin Hugo Liebisch (1888–1965) v Krásné Lípě, později v Kunraticích
u Šluknova, patří mezi nejpozoruhodnější motocykly vzniklé na území bývalého
Československa. Samouk Liebisch měl své vlastní představy
o tom, jak má vypadat moderní motocykl. Výsledek jeho
konstruktérského úsilí tak v řadě ohledů vybočuje z běžné
sériové produkce meziválečného období. Typickým znakem
motocyklu byl masivní rám z trubek a lité disky kol
z hliníkové slitiny. Další zvláštností byly palivové nádrže
umístěné pod zadním nosičem. Byly hned dvě a tvarem
připomínaly letecké pumy. Nejčastěji býval montován motor
Liebischovy vlastní konstrukce - čtyřdobý dvouventilový
jednoválec s rozvodem OHV. Cenově byla Čechie
srovnatelná s ostatními motocykly, ale lišila se mnohem
přijatelnějšími cenami za servis. Motocykl byl často
prodáván i s postranním vozíkem, takže na takovémto stroji
mohla cestovat pohromadě celá rodina. Odhaduje se, že
motocyklů Čechie-Böhmerland různých provedení bylo
vyrobeno přibližně 3 000 kusů. Dnes jich existuje méně než sedmdesát.
Ve starém paláci na
návštěvníky čeká kolekce motocyklů
(Jawa
a
ČZ)
zapůjčených
ze soukromé sbírky Jana Čejchana,
které byly sice vyráběny v ČSSR, ale
nebyly určeny pro vnitrostátní trh a
staly se tak vývozním artiklem.
V sobotu 23. června 2018
se na hradě bude konat přednáška
Jawa kolem světa. O pozoruhodném
dobrodružství
bude
vyprávět
cestovatel a novinář Pavel Suchý,
který na motocyklu Jawa 350/634 (r. v. 1978) podnikl úplně sám téměř osmiměsíční cestu
čtyřmi světovými kontinenty. Najel 49 003 km a stal se prvním Čechem, který na motorce
objel Zemi. Návštěvníci tento stroj s pozoruhodným příběhem mohou na hradě obdivovat
již od minulé sezóny.
Termíny všech kulturních akcí se můžete dozvědět ze souhrnného plakátu.
Návštěvu hradu však příliš neodkládejte. Těší se na vás celý hradní tým. 
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1. 5. 2018
František Hofman, Zlata Vobinušková, Miloslav Daněk
Foto: Zlata Vobinušková, Lenka Jirků
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, info@obeckamen.cz
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