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Kámenský občasník č. 37
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Obchvat Kámena už snad nikdo nezastaví. Ještě v tomto roce
proběhnou přípravné práce a výběrové řízení na dodavatele
stavby. Vlastní stavba proběhne v letech 2018 – 2019. Patřím
k těm, kteří mají radost. Vesnice se zklidní, lidé se nebudou bát
přejít ulici, po návsi se projdou až za kapli a tam usednou na
lavičku s výhledem k Táboru. Zrušíme oba přechody i radar, který
stejně dávno nefunguje. A já se nebudu bát vyjet autem z garáže.
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Výběr ze zápisu z 28. zasedání zastupitelstva obce 12. 1. 2017
Přítomno 6 členů zastupitelstva, omluven Pavel Podsklan
Hosté: Josef Roubík, Iva Hodečková, Mgr. Hana Dlouhá
Ad 4. Starosta podal zprávu o setkání starostů v Třešti s radními a hejtmanem Kraje
Vysočina. Radní přítomné seznámili se svou představou o vedení příslušného rezortu
Kraje a informovali o možnostech spolupráce obcí s Krajem.
Ad 5. Projednání smluv ke stavbě „I/19 Kámen, obchvat“.
a) Smlouva o budoucí darovací smlouvě - Předmětem smlouvy je úsek silnice I/19, který
bude ze stávající silniční sítě přeřazen do kategorie místní, příp. účelová komunikace.
Obec dar přijme se všemi právy a povinnostmi.
b) Smlouva o vypořádání některých práv a povinností - stavbou obchvatu bude dotčen
i majetek ve vlastnictví obce a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy,
tento majetek nadále zůstane ve vlastnictví obce.
ZO obě smlouvy schválilo.
Ad 6. Starosta opět se zastupiteli projednal záměr České pošty, s. p., převést poštu v obci
Kámen na Poštu Partner provozovanou třetí osobou, kterou by byla Obec Kámen.
Zastupitelé konstatovali, že pro závazné rozhodnutí nemají dostatečné informace
a nemají k dispozici smlouvu s přesnými podmínkami pro případné provozování Pošty
Partner. ZO rozhodnutí odkládá na příští ZZO a ukládá starostovi informovat zástupkyni
České pošty a vést s ní další jednání.
Ad 7. Starosta informoval o přípravě jednání s Krajem Vysočina o možném převzetí
kaple P. Marie Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina. Obec Kámen je připravena
spolupracovat na průběžných opravách kaple.
Ad 8. Starosta podal zprávu o přípravě úpravy provozu na parkovišti k omezení užívání
pozemku kamióny
Ad 9. Starosta obce podal informaci o povinnosti zveřejňovat nově uzavírané smlouvy
s plněním nad 50.000,- Kč bez DPH v registru smluv.
Ad 10. Pitná voda do obce Kámen je dodávaná skupinovým vodovodem, který je
majetkem Svazku obcí PSV. V posledních letech vody ubývá a je nutné pitnou vodu
nakupovat. V rámci údržby bylo pročištěno prameniště nad Vintířovem a vyřizuje se
odborný posudek pro zřízení průzkumného vrtu na pozemku vodojemu, který je ve
vlastnictví Svazku PSV.
Ad 11. Paní Hodečková a paní Dlouhá z Nízké Lhoty informovaly o stavu, který nyní
panuje v Nízké Lhotě. Celkem šest domů je zásobováno vodou ze studní, které jsou 8 10 m hluboké. Nachází se v nich v současnosti málo, navíc nekvalitní vody s obsahem
bakterií a nadlimitním množstvím dusičnanů. Zastupitelé obce budou jednat
s Dr. Cahlíkem o řešení této problematiky s tím, že se v Nízké Lhotě nechá vybudovat
průzkumný vrt pro zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou.
Ad 12. Starosta konstatoval, že odměny zastupitelů nejsou nárokové a předložil návrh na
změnu dle přílohy k novele nařízení vlády.
ZO změnu schválilo.
Ad 13. Různé
a) Žádost o koupi části pozemku p. č. 23/3 v k.ú. Kámen u Pacova.
ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením.
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b) Žádost Babybox pro odložené děti o poskytnutí finančního daru.
ZO schválilo finanční dar.
c) VOD Kámen podalo žádost o povolení ke kácení 15 topolů na obecním pozemku
č.p. 889 - stromy jsou proschlé a nakloněné, hrozí zde nebezpečí pádu stromů,
ohrožují pracovníky družstva a mohou poškodit budovu.
Starosta obce ve své působnosti vydal rozhodnutí o povolení ke kácení.
d) Předběžný termín akce Den obce Kámen bude v sobotu 2. 9. 2017.

Výběr ze zápisu z 29. zasedání zastupitelstva obce 16. 2. 2017.
Ad 4. Starosta se zastupiteli projednal možnost převodu poštovních provozoven na Poštu
Partner. Usnesení: ZO nesouhlasí s tím, aby pobočku České pošty provozovala obec
Kámen, a zamítlo účast obce Kámen na projektu Pošta Partner.
Ad 5. Starosta podal zprávu o přípravě úpravy provozu na parkovišti.
ZO ukládá starostovi objednat značky omezující vjezd na parkoviště, značky poté
namontuje obecní pracovník J. Škrleta.
Ad 6. Starosta informoval o jednání v budově Kraje Vysočina s náměstkyní hejtmana
Ing. Janou Fischerovou, s vedoucí oddělení památkové péče Ing. arch. Olgou
Čermákovou a s vedoucím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Ladislavem Seidlem o otázce vlastnictví a opravy kaple P. Marie Bolestné.
Zúčastnění informace přijali s pochopením. Starosta obce připravil dopis, který
adresoval radním Ing. Fischerové a Ing. Pavlíkovi o zařazení jednání o převodu majetku
kaple P. Marie Bolestné v obci Kámen z farnosti Věžná do majetku Kraje Vysočina na
program zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 28. 3. 2017. Zároveň bude zaslán
dopis s obeznámením se situací všem krajským zastupitelům. Obec Kámen je připravena
na průběžných opravách kaple spolupracovat.
Ad 7. Starosta obce podal zprávu o jednání z třetího výrobního výboru k obchvatu.
Projednávaly se technické záležitosti, nyní především kácení stromů a lávka pro pěší.
Ad 8. Starosta obce podal informace ke kácení stromů týkající se obchvatu. Do konce
března by stromy měly být vykáceny, dřevo z obecních stromů bude částečně prodáno
a částečně nabídnuto místním občanům k vlastnímu zpracování.
Obec Kámen vytipuje místa pro vysazení čtyř dubů, které má obec k dispozici jako
náhradu ještě z akce „Most Zlátenka“.
Ad 9. Starosta konstatoval, že obecní automobil Pick-up je potřeba obměnit, a proto
informoval o možnosti nákupu nového automobilu s alternativním pohonem v rámci
dotace MŽP. Starosta vyvolal diskusi k nákupu automobilu. ZO informace vzalo na
vědomí a ukládá zastupitelům P. Podsklanovi a J. Královi do příštího ZZO prostudovat
možnosti nákupu automobilu přes dotaci či bez dotace a připravit návrhy.
Ad 10. Starosta uvedl, že zastupitelé obce jednali s RNDr. Cahlíkem z firmy ALTEC
International o řešení problematiky nedostatku kvalitní vody v Nízké Lhotě s tím, že
firma zpracuje odborný posudek pro vybudování posilového zdroje vody v Nízké Lhotě.
Situace ohledně nedostatku vody je obdobně řešena i pro vodovodní síť Svazku obcí PSV.
Ad 11. Starosta obce podal zprávu o prodeji jednoho (ze dvou) pozemku pana Vylíta
panu Potěšilovi. Prodej je již zanesen v katastru nemovitostí a pan Potěšil hodlá stavbu
rodinného domu neodkládat, aby stihl kolaudaci do roku 2020.
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Ad 12. Starosta obce seznámil zastupitele s pozvánkou Dřevozpracujícího družstva
Lukavec na setkání lesních hospodářů. Za obec Kámen se ho zúčastní J. Škrleta.
Ad 13. Žádosti o finanční dar
ZO schválilo jednorázový finanční dar
a) mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic
b) Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Pelhřimově
c) Kočičímu útulku na Vysočině
d) Centru pro zdravotně postižené v Pelhřimově
e) Centru LADA v Pacově
Ad 14. Různé
a) Starosta obce vyvolal diskusi o možnostech řešení čištění odpadních vod formou
dotace na domácí čistírny odpadních vod.
b) Starosta obce informoval o žádosti na dotaci MZe na údržbu a obnovu
kulturních a venkovských prvků, kterou zpracovává Ing. Zíková z Mikroregionu
Stražiště. Byl osloven MgA. Jan Vodáček, který připravuje dokumentaci na
opravu křížků v katastrech obce. Výše dotace je max. 70% uznatelných výdajů.
c) Starosta obce přednesl informaci ředitelky MŠ Kámen Mgr. Mikešové
o uzavření MŠ po dobu jarních prázdnin od 20. 2. 2017 do 24. 2. 2017 včetně.
d) Žádost o pořízení nového účetního programu pro MŠ Kámen.
ZO schválilo pořízení nového účetního programu pro MŠ Kámen, které bude
financováno z příspěvku obce pro MŠ Kámen v rámci schváleného rozpočtu
obce na rok 2017.
e) Termín zájezdu do moravského sklípku ve Velkých Bílovicích je rezervován na
sobotu 4. listopadu 2017.

Aktuality








Před stavbou obchvatu se budou kácet překážející stromy. Kdo bude potřebovat
dřevo na topení, včas se dozví, kde a za kolik ho může dostat.
Na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina se bude rozhodovat o převedení kámenské
kaple pod vlastnictví kraje.
Česká pošta nenašla v zastupitelstvu pochopení pro zřízení Pošty Partner pod obcí.
Na parkovišti budou z obou stran instalovány nové dopravní značky se zákazem
vjezdu kamiónů.
Celou zimu byla zavřená hospoda, ale teď už je vše vyřešeno. Nová „Hospůdka
v podhradí“ byla opravena, vymalována a zkušebně otevřena. Slavnostní otevření se
chystá na 3.března a hned 4.března bude hasičský bál, na který jsou všichni zváni.
Šéfem podniku je pan Petr Sojka, provozní vedoucí jeho sestra Bc. Alena Fabiánová.
Ve věku 89 let zemřel pan Miroslav Martinec z Nízké Lhoty čp. 17

Jaroslava Přibylová – Milí čtenáři!
Nový rok je v plném proudu. Už je konec února. Zima už pomalu odchází a přijde jaro.
Je třeba tento čas opět využít a přivítat ho. „Vítání jara“ tento rok plánujeme na sobotu
13. 5. 2017 v místní hospůdce. Všichni jste srdečně zváni. Tento rok chceme přivítat také
malé občánky. Pojedeme též do Týna nad Vltavou, zorganizujeme „Den obce“
a v listopadu plánujeme zájezd do vinného sklípku Velké Bílovice na Moravě. Věřím, že
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jsme vybrali velmi pěkné prostředí. Vše zatím připravujeme a dotahujeme k dokonalosti.
Rezervace budeme přijímat po oficiálním vyhlášení. Nejdříve v létě. Můžete se podívat
na webové stránky www.sklepuosicku.cz . Všechny zmíněné akce jsou zatím
v přípravách a postupně jak budou probíhat budeme vám poskytovat bližší informace.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 28
Když jsem tu před časem psal o myších, slíbil jsem, že se někdy jindy zmíním
o hraboších. Hraboši jsou na rozdíl od myší méně synantropní, mají menší boltce a kratší
ocásky a celkově působí buclatěji. Jejich největším u nás žijícím zástupcem je ondatra
pižmová, která může vážit až půl druhého kila. Pochází ze Severní Ameriky. V Čechách
ji kníže Colloredo-Mansfeld vysadil v Dobříši
roku 1905. Od té doby se odtud rozšířila po
většině Evropy. I tady, na Kámensku, bývala
běžná. Jenomže někdy polovině osmdesátých
let ji tu silně zdecimovala tularémie a od té
doby se její stavy už moc nezvedly. Nevím
přesně proč. Všeobecně se tvrdí, že je to
důsledek rozmnožení vyder a norků amerických, ale protože mezi zdecimováním ondater
a nárůstem stavů těchto jejich predátorů uběhla poměrně dlouhá doba, kdy se ondatry
stejně nemnožily, příliš tomu nevěřím.
Dalším, již o hodně menším hrabošem je hryzec vodní, i když proti ostatním
příslušníkům čeledi je také poměrně statný. Dosahuje délky těla asi dvacet centimetrů
a váží skoro čtvrt kila. Je tmavohnědý, někdy až skoro černý a v zimě značně škodí
ohryzem kořenů dřevin. Dokáže úplně zlikvidovat ovocné stromky a přes všechny lapače
a pasti je boj s ním téměř beznadějný. Ubrání se i lasici kolčavě a jeho nejspolehlivějším
pronásledovatelem je hranostaj.
Co do velikosti následuje hryzce hraboš mokřadní. Jeho tělo je dlouhé asi deset
centimetrů a váží přibližně pětadvacet gramů. Hřbet má rezavě hnědý s nádechem do
černa, bříško šedožluté. Rád se zdržuje na vlhkých lukách. Tady u nás se s ním setkáme
nejspíš kolem Novodvorského potoka.
Zato s jeho o maličko subtilnějším a světlejším bratrancem, hrabošem polním,
se potkáme prakticky všude mimo lesy. Tento hraboš vyniká svými rozmnožovacími
schopnostmi i mezi celkově značně plodnými hlodavci. Přibližně jednou za čtyři roky
dochází k jeho přemnožení a jednou za dvanáct let pak má toto přemnožení charakter
vyslovené invaze. Tenkrát působí hraboši značné škody na zemědělských plodinách.
Naštěstí však takto přemnožené populace nesou v sobě už předznamenání vlastního
zániku. Projevuje se u nich snížená odolnost, silná nemocnost, vnitrodruhová agresivita
a stres. Během následující zimy a časného jara se pak celá populace zhroutí a přeživším
jedincům zase trvá alespoň čtyři roky, než se opět namnoží. Nechci být protivný, ale
nepřipomíná nám tím příroda něco?
Ještě menší norník rudý obývá především lesy. Je zbarven výrazně rezavě
a dobře šplhá i po stromech. Patří k nejběžnějším drobným savcům u nás.
Zato poslední z našich hrabošů - hrabošík podzemní, šedý s očkama velkýma
jen jako špendíková hlavička, nebyl na Kámensku zatím zastižen, ale jeho nejbližší
výskyt je znám z okolí Čížkova.
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A vánoční lípa ještě jednou – pod dohledem Jana Nepomuckého

28. 2. 2017 - František Hofman, Jaroslava Přibylová, Miloslav Daněk
foto Zlata Vobinušková
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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