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Kámenský občasník č. 40
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Zase je tu den obce – tentokrát v pořadí pátý. Loni jsem se
chlubil, že na všechno mám lidi a sám jsem jen zařídil počasí.
Jenže jsem to říkal až potom. A jak koukám na předpověď, letos
se mi to asi nepovede. Nevadí, slavný den se jistě vydaří i tak,
program je bohatý a leccos se vejde pod stany. Nicméně raději si
nezapomeňte vzít deštníky. A dobrou náladu!
1

[Zadejte text.]

Pochoďák
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Výběr ze zápisu z 34. zasedání zastupitelstva obce 20. 7. 2017
Přítomno 7 členů ZO, hosté: 0
Ad 3. Kontrola závěrů 33. ZZO:
- Rozpočtové změny byly schváleny
- POVV 2017 - viz bod č.6
- Výměna osvětlení školka viz č.7
- Úprava obecních pozemků viz č.12
- Psí exkrementy - objednány 2 ks košů
- Prodej části pozemku 910/4 viz bod č.11
- Pronájem části pozemku 910/4 viz bod č. 10
- Snížení poplatku za popelnice – neschváleno, zaplaceno
- Elektromobilita viz č.8
- Různé - nákup tabulek - splněno
- Změna provozovatele autobazaru – nová smlouva uzavřena
- Kaple – nová smlouva v jednání
- Kalendáře – objednány
- Provoz MŠ Kámen o prázdninách – běží podle harmonogramu
- Stavba přístřešku na parcele 218/20 - viz bod č.15
ZO kontrolu závěrů z 33. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Zastupitelka Zlata Vobinušková předložila rozpočtové změny, ZO je schválilo
Ad 5. Den obce Kámen proběhne v dohodnutém termínu 2. 9. 2017. Program bude
k nahlédnutí na našich webových stránkách, na obecních vývěskách a v Kámenském
občasníku.
Ad 6. Akce POVV 2017 na opravu tenisového kurtu jde do poslední fáze. Byla podepsaná
smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení firmou SIBERA a tato firma nastoupí koncem
srpna.
Ad 7. Výměna osvětlení v MŠ proběhne v průběhu měsíce srpna.
Ad 8. Elektromobilita - 7. 7. 2017 proběhlo slavnostní otevření dobíjecího sloupku a ten je
již plně k dispozici všem elektromobilistům.
Ad 9. Dne 13. 7. 2017 proběhlo setkání zastupitelů s odborníkem na čističky odpadních
vod Ing. L. Mackem, CSc, MBA. Ten představil obecnímu zastupitelstvu návrhy na
konkrétní čističky, které by připadaly v úvahu v naší obci. K této otázce se zastupitelstvo
obce vrátí v průběhu podzimu.
Ad 10. Pronájem části pozemku č. 910/4 v k.ú. Kámen u Pacova proběhl v době vyvěšení
záměru před schválením bez připomínek. Tudíž nic nebrání v podepsání smlouvy s novým
nájemníkem. Cena byla stanovena na 1200 Kč za rok na dobu 5 let. ZO schválilo smlouvu
i sjednanou cenu.
Ad 11. Prodej části pozemku č. 910/4 v k.ú. Kámen u Pacova proběhl v době vyvěšení
záměru před schválením bez připomínek. Tudíž nic nebrání prodeji části pozemku. Cena
byla stanovena na 30,- Kč/m2.
ZO schválilo prodej pozemku za stanovenou cenu.
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Ad 12. Výsadba keřů a další zeleně na prostranství pod hradem Kámen, na obecním
pozemku pod kaplí a na návsi v Nízké Lhotě bude uskutečněna na podzim. V Nízké Lhotě
o zeleň a obecní prostranství velmi dobře pečuje několik dobrovolníků.
Ad 13. Po dobu pracovní neschopnosti obecního zaměstnance J. Škrlety, převzal pracovní
povinnosti zastupitel P. Podsklan.
Ad 14. V těchto dnech probíhá faktické měření pozemků v intravilánu obce Kámen v rámci
komplexní pozemkové úpravy.
Ad 15. ZO schválilo stavbu přístřešku pro stavební materiál o rozměrech 3x6 m2 na
ohlášení na pozemku č. 218/20.
Ad 16. Různé
a) ZO vzalo na vědomí návrh na zvýšení školného v MŠ Kámen
b) Posilový zdroj vody v Nízké Lhotě a pro Svazek obcí PSV - obě žádosti byly
akceptovány a SFŽP rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 80 %.
Ad 17. Po projednání všech bodů 34. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 18. Starosta obce ukončil 34. zasedání v 19 h.

Aktuality











Blíží se několikeré volby. Ty první rozhodnou o vládě a vysoké politice, druhé
vyberou prezidenta (abychom se měli o koho hádat) a až ty další, komunální,
budou pro nás zajímavé. Vy občané rozhodnete o dalším směřování naší obce.
Mateřská škola má nové osvětlení
V zámečku v Novém Dvoře už nikdo nebydlí a tak je otázkou času, kdy se tato
ojedinělá stavba zapsaná na seznamu kulturních památek ČR rozpadne.
Současný majitel ji zachraňovat nebude.
Roste zájem o stavební parcely v Kámeně, ale obec už žádné nemá. Před časem
byly prodány zasíťované parcely lidem, kteří si stavbu rozmysleli (Vylít 2x,
Klimperovi), stavět nebude ani p.Pilský nebo Bučkovi. Škoda dotačních peněz od
Evropské unie.
Obchvat – konečně byla po připomínkách schválena úplná projektová
dokumentace a může být vyhlášeno výběrové řízení. Přes zimu bude probíhat
kácení stromů, brzy z jara započne stavba
Oprava tenisového kurtu na dotaci POVV 2017 již běží, byla schválena i dotace
na opravu 3 křížů
Tři plochy byly zrekultivovány a připraveny k výsadbě nové zeleně. Nejdále
jsou v Nízké Lhotě, kde z iniciativy místních občanů vznikne krásná náves.
Druhá plocha bude pod hradem, třetí pod kaplí, vše se zazelená na podzim.
Nejstarší občanka paní Antonie Kunstová, Kámen 39, oslavila v dobré kondici
95. narozeniny
V Kámeně se konečně zase rodí děti. V tomto roce už jsou čtyři: Matyáš Daněk,
Antonín Kunst, Eliška Jílková a Václava Šustrová
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Jaroslava Přibylová – Milí čtenáři!
Nejstarší občanka obce Kámen
Je nám velkou ctí opět poblahopřát paní Antonii Kunstové k jejímu krásnému
a požehnanému věku. 95 let už je velký kus života. Paní Antonii Kunstové srdečně přeji
jménem svým, kulturní komise a celého zastupitelstva mnoho zdraví, sil a vše dobré do
dalších let.
Pochoďák
V sobotu 12. srpna jsme se vydali na pochoďák. Počasí nám moc nepřálo, ale nenechali
jsme si vzít dobrou náladu, která se nesla po celý tento čas. Náš pochod začínal v obci
Kámen, pokračoval ke „skaličáku“ a byl zakončen v „Oáze“, kde jsme si opékali buřty.
Byl to velmi příjemně strávený čas. Během pochodu probíhaly různé soutěže, za které se
získávaly odměny. Děkujeme všem zúčastněným, ale také našim hasičkám Zdeně a Zlatce
Vobinuškovým a Terezce Cihlářové za organizaci. Jsme rádi, že se naše hasičky aktivně
zapojují do obecních akcí.
Otáčivé hlediště – „Hrátky s čertem“
Také se blíží zájezd do Týna nad Vltavou. Pro dnešní rok jsme vybrali představení
„Hrátky s čertem“. Termín je stanoven na 26. srpna 2017, ještě před závěrkou zpravodaje.
„Den Obce Kámen“
I tento rok se organizuje Den obce Kámen, tentokráte bez srazu rodáků. Den obce připadá
na 2.září 2017 a proběhne opět na hradě i v parku. Připravuje se bohatý program pro děti
i dospělé. Hudba, tanec a zábava nás opět nemine. Už se na všechny velmi těšíme.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 31
Dnešní článek je inspirován poměrně častými dotazy. Jsem vždycky rád, když se
lidé ptají na živočichy či rostliny, kterých si kolem sebe všimli. Hlavně proto, že si vůbec
všimli a že jim ten určitý druh za dotaz stál. Znamená to, že jsme ještě stále schopni
vnímat přírodu kolem sebe a občas nad ní
žasnout. A to je pro přírodu dobré znamení.
Ten dotaz, který mám nyní na mysli,
slýchám prakticky každé léto a týká se
nápadného motýla – dlouhozobky svízelové.
Není to nijak zvlášť vzácný druh, ale to
neznamená, že je proto méně zajímavý. Poletuje
často kolem truhlíků v oknech, protože rád saje
nektar z petunií.
Svrchní křídla má hnědá, spodní sytě
oranžovožlutá. Své jméno získala kvůli nápadně
dlouhému sosáku, který jí umožňuje zvláštní
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způsob sání. S vířícími křídly stojí ve vzduchu před květem a připomíná tak americké
kolibříky. Tuto podobu ještě podtrhují široké zadečkové články s odstávajícími šupinami
po stranách, které se opravdu podobají ptačímu ocasu.
Dlouhozobka svízelová k nám přilétá z jihu Evropy během června a nová
generace se líhne v srpnu a září. Tito motýli pak opět odlétají na jih a k nám se vracejí až
příští jaro. I touto migrací trochu připomíná ptáky, i když podobným způsobem migruje
i mnoho dalších motýlích druhů.
Zajímavé je i to, že dlouhozobky patří mezi lišaje. Většina ostatních lišajů jsou
noční motýli a spatříme je nejspíš tehdy, když večer naletují na osvětlená okna.
Dlouhozobka svízelová však má vyloženě denní aktivitu a naopak ráda létá za plného
slunce. V tom se jí podobají i další dva druhy dlouhozobek, které však se u nás vyskytují
mnohem vzácněji a jsou méně nápadné. Dlouhozobka chrastavcová a zimolezová. Ta
druhová jména upomínají na rostliny, kterými se nejčastěji živí housenky jednotlivých
druhů.
A ještě bych rád připoměl jednu zajímavost. Jak jsem napsal už na začátku, lidé
se na dlouhozobku často ptají a nejednou ten dotaz zní, žijí-li u nás kolibříci. Kolibříci
jsou přitom obyvateli Ameriky a většina z nás se s nimi nikdy nesetkala. Přesto je známe,
díky televizi daleko spíš, než motýly, žijící s námi tady. Je to paradox, který se však
zdaleka netýká jen dlouhozobky. Jedno z pravidel ochránců přírody radí: „Mysli globálně,
ale jednej lokálně!“ Proto tvrdím, že už sám fakt, kdy nám zpozorovaný tvor stojí za
zamyšlení či otázky, je pro přírodu nadějí. A tím i nadějí pro nás všechny.

Přednáška první pomoci
Mgr. Hana Dlouhá,
členka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Pacově,
občanka Kámena s bydlištěm v Nízké Lhotě,
uvede v Kámeně pro zájemce přednášku o první pomoci.
Dozvíme se, jak funguje záchranná služba v oblasti Vysočiny,
seznámíme se s modelem pro restituci, jak se provádí srdeční masáž atd.
O místě a termínu přednášky budete včas informováni.
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Paní Antonie Kunstová oslavila 95 let !!

Čápi – hradní sněm před odletem do Afriky
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Obec Kámen
ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p. o.
a SDH Kámen
Vás srdečně zve na

Den obce Kámen
2. 9. 2017 od 15:00 na hradě Kámen
Program:
15:00 - zahájení, proslov starosty
15:15 - hry pro děti, skákací hrad, střelba ze vzduchovky,
malování na obličej prohlídky historického
hasičského auta
16:30 - vystoupení mažoretek z Pacova
17:00 - pěvecké vystoupení místních dětí
17:30 - kouzelník
18:00 - hudba pro děti
19:00 - prohlídky hradu Kámen
21:45 - vystoupení kámenských hasiček
22:30 - ohňostroj
K poslechu a tanci hraje kapela Přespolanka.
Po celou dobu zajištěno občerstvení a dobrá nálada.

31. 8. 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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