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Kámenský občasník č. 10
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Nejnovější zpráva – k transformaci klientů z Domova Jeřabina
v Těchobuzi do Kámena nedojde! V ochranném pásmu kolem
kravína se nové obydlí stavět nemůže a poslední naděje - jestli
Antonínovi prodají dům čp. 49 - padla. Neprodají, opraví, dál jej
budou užívat jako chalupu. Kraj Vysočina našel jinou obec
a některé z nás to mrzí, několik lidí to potěší, většině občanů je to
jedno. Není to událost, která by zásadně změnila budoucnost
vesnice. Ale všechna ta námaha také nebyla marná. Všechno zlé je
pro něco dobré, alespoň se vyjasnily některé vztahy a postoje lidí k důležitým věcem
a nebojte se, budeme nové možnosti a nabídky k rozvoji obce hledat dál.
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Josef Dvořák - Blíží se pololetí
a s ním i bilancování prvních šesti měsíců roku 2012. V tomto článku bych chtěl hlavně zrekapitulovat práci našeho zaměstnance Jardy Škrlety.
Začátkem roku se věnoval z větší části prohrnování sněhu, práci v lese a údržbě techniky. Koncem zimy a začátkem jara začal již pracovat na přípravných pracích
v oddychové zóně, kde vyčistil starou skládku odpadu a společně s brigádníky vyřezal
náletové stromy a křoviny. Další prací bylo očištění a natření sloupů veřejného osvětlení. V průběhu jara ještě zabetonoval odvodní koryta na návsi s pomocí občanů bydlících v přilehlých domech. V květnu začal se sečením obecních pozemků, ať již
v Kámeně či v místních částech Nízká Lhota a Nový Dvůr. Provedl také těžbu bříz
v Lipí a vyřezání křovin v okolí studní u Nového Dvora. V červnu začal s opravou
vodojemu ve Vintířově a s vysečením trávy okolo něho. Výrazně se také podílel na
přípravě asfaltování obecních komunikací. Touto cestou bych mu chtěl za odvedenou
práci poděkovat.
Ještě bych se chtěl zastavit u čekárny na autobusové zastávce, kterou postavili pánové
Petr a Václav Přibylové. Myslím, že se jim dílo podařilo velmi dobře a čekárna bude
dlouhodobě sloužit naším občanům.
Blíží se doba prázdnin a dovolených a proto přeji všem, aby si je užili v krásném počasí a v dobré pohodě a dostatečně si odpočinuli do další části roku.

Co se děje v obci


Krajský kontrolní orgán provedl kontrolu hospodaření obce za rok 2011. Až na
několik drobných technických chyb, které byly neprodleně odstraněny, dopadl
audit opět dobře.



Současně proběhl a stejně dobře dopadl audit na kontrolu hospodaření Svazku
obcí, který se stará o vodovody a kanalizace obcí Kámen, Věžná a Eš.



Zájem o stavební parcely vzrostl, možná prodáme všechny čtyři zbývající najednou.



Obchvat spěje k územnímu rozhodnutí. Pak už jen budeme čekat na peníze



Webové stránky obce www.obeckamen.cz fungují, spolupráce se správcem stránek Janem Hlavinkou je velmi dobrá, už tam najdete všechny potřebné informace.
Přesto rádi vyslechneme náměty na jejich další zlepšení nebo rozšíření.



Kámen jako první z obcí mikroregionu Stražiště požádal o nový územní plán.
Je to nutné kvůli obchvatu, zhotoví jej opět Ing. arch. Milič Maryška.



Starosta se zúčastnil setkání starostů ve Žďáru nad Sázavou. To jsou akce, na
kterých se získávají zkušenosti a navazují užitečné kontakty.



Obec ve spolupráci s VOD vybuduje chodník od hospody do areálu družstva, aby
se jeho pracovníci nemuseli denně bát o život na silnici I/19.
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Hasičská zbrojnice je opravená a dotační
peníze na
ni jsou,
doufejme,
na cestě.
Čistě za
obecní peníze ještě
postavíme
přístřešek
pro novou
obecní techniku, hlavně pro traktor a automobil
Pick-up


Firma Swietelsky
opravila rozbité
asfalty a kanálové
vpustě, částečně za peníze z fondu Vysočiny
a částečně s přispěním zemědělského družstva.



Na hradě
jsme
slavnostně přivítali nové
občánky.
Účinkovaly děti ze školky, hudební doprovod obstarala paní Bendová. Tři noví občané
Kámena jsou František Brož, Daniel Daněk a Amálie Vesecká.


Okresní
hasiči přijeli
s plošinou
a od
montovali sirénu. Pohledy na Kámen z výšky 20 m byly zajímavé. (Viz str. 8)


Další schválený projekt se týká opravy kapličky
v Nízké Lhotě. Také ta se uskuteční v dohledné
době.



Zemřel Jiří Hadrava (68) z Kámena.
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Helena Králová - Letní svatební sezóna
Začalo léto a každou sobotu se na hradě střídá jedna svatba za druhou. Proto jsem se
rozhodla v tomto letním čísle občasníku věnovat tématu svateb.
Dozvíte se, kolik jich je u nás za rok uzavřeno, zda se jejich počty nějak výrazně mění
v čase, který měsíc je svateb nejvíce a kdy naopak nejméně, či jak mladí lidé sňatek
uzavírají. A samozřejmě jak jsme na tom my v Kámeně a v regionu Pacovsko
(SO ORP Pacov). Přidám i nějaké perličky. Veškeré informace a data čerpám
z Českého statistického úřadu, konkrétně z jejich stránek www.czso.cz.

Svatby v České republice
V roce 2011 se v České republice uskutečnilo 45 137 svateb. Šlo o nejnižší počet
od roku 1918. V předchozích letech bylo historické minimum v roce 2003, kdy bylo
poprvé v České republice uzavřeno méně než 50 tis. sňatků. Poté jejich počet mírně
rostl až do roku 2007, kdy do manželství vstoupilo 57 157 párů, nejvíce za posledních
deset let. V následujících letech ale vstupovalo do manželství stále méně osob a v roce
2011 se v České republice uskutečnilo pouze 45 137 svateb. Zdá se, že jsme na počátku dlouhodobějšího snižování počtu sňatků, ke kterému přispívá oslabující se populace sňatkuschopného obyvatelstva, ale také stále častější soužití v nesezdaném svazku.

Svatba bývá zpravidla dlouho dopředu plánována a tak je pečlivě vybírán i datum den, kdy bude sňatek uzavřen. Nejvíce jich bývá tradičně v létě. V posledních pěti
letech se uzavírala téměř polovina z ročního počtu sňatků během června, července
a srpna. Nejméně oblíbeným ročním obdobím pro vstup do manželství je v současné
době zima. Na měsíce prosinec, leden a únor připadá pouze zhruba 7 % z celkového
ročního počtu svateb. Přitom až do přelomu tisíciletí byl nejméně častým měsícem pro
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vstup do manželství květen. Během prvního desetiletí 21. století však jeho obliba
vzrostla, avšak stále patří mezi méně využívané měsíce pro uzavření manželství.
Z hlediska týdenní sezónnosti bývá jednoznačně nejvíce sňatků uzavíráno v sobotu.
Tento den volilo v roce 2011 jako svatební téměř 70 % párů. Oblibu sobot mohou
narušit v rámci daného týdne pouze data s výjimečnou konstelací čísel. V loňském
roce byl takovým dnem pátek 11. 11. 2011, kdy do manželství vstoupilo 980 párů.
V tento den bylo uzavřeno 42 % všech listopadových sňatků. Absolutně nejvíce manželství během jednoho dne bylo uzavřeno v sobotu 7. 7. 2007, a sice 4 406.
Přidala bych jednu zajímavost ohledně věku snoubenců. Překvapilo mě, že není až
takovou výjimkou, že manželství uzavírají partneři s velkým věkovým rozdílem. Každý rok si v Česku vezme zhruba 250 žen partnera o 25 a více let staršího a zhruba
15 mužů se ožení s ženou o 25 a více let starší!

Svatby na Pacovsku
Údaje za region Pacovsko mám pro roky 1995 – 2010. A zdá se, že rok 2010 u nás ke
svatbám nijak nelákal. Manželství na Pacovsku totiž uzavřelo pouhých 19 párů. Je to
jednoznačně nejnižší číslo za dobu sledování. V roce 1995 uzavřelo sňatek 69 párů, od
té doby jejich počet každý rok poklesl (až na maličkou výjimku v roce 2005). Takže
například v roce 2000 zde bylo 54 svateb, v roce 2007 37 svateb, v roce 2009 25 svateb a v roce 2010 zmíněných 19 svateb.
Ve většině sňatků jsou oba snoubenci svobodní, u nás 13 případů z těch 19 (ještě by
mohli být rozvedení či ovdovělí) a při porovnání dle věku bývá starší ženich – v 10
případech z 19.
Zajímavé je sledovat průměrný věk, kdy vstupují lidé do manželství. Zatímco před
patnácti lety byl průměrný věk ženichů na Pacovsku 26,5 roku, v roce 2010 to bylo již
32,2 roku. A průměrný věk nevěst byl před patnácti lety 24,6 roku, kdežto dnes se
ženy vdávají v 31,5 roku!
Zde bych ještě ráda doplnila, že jelikož svatbu vždy uzavírají dva, a často mají jiné
bydliště, komplikuje to trochu evidenci  Kdybychom ve statistice evidovali sňatky
v místě bydliště obou partnerů, dostali bychom dvojnásobné množství svateb, než ve
skutečnosti je. Proto se standardně svatba umisťuje do místa bydliště ženicha. Např.
pokud je nevěsta z Kámena a ženich z Prahy, pak tento sňatek není ve statistice za
Kámen ani za Pacovsko, ale za Prahu.

Svatby v Kámeně
Pro data za obec Kámen jsem zajistila údaje nejen za ženichy, ale i za nevěsty
s bydlištěm v Kámeně. Od roku 1991 do roku 2011 se v Kámeně provdalo a oženilo
celkem 48 lidí. Za celou dobu pouze ve dvou případech byly oba – nevěsta i ženich
přímo z Kámena. V ostatních případech si brali partnera odjinud.
Nejvíce svateb kamenských občanů proběhlo v letech 2000-2002. Tehdy se
každý rok provdalo či oženilo 5 až 6 našich spoluobčanů. Poslední roky jsme na svat5

by chudší. Ale zatímco v roce 2009 a 2010 nebyla svatba žádná, loni si to Kamenští
vynahradili a sňatek uzavřely hned 4 nevěsty.

Helena Králová - Na kole kolem Kejtovského potoka
Dnes Vám nabízím cyklotrasu, která vede většinou lesem a stínem, takže je vhodná
pro horké letní dny. Velice příjemná trasa, která nabízí spousty zastávek u rybníků,
v lese či na zmrzlině v Obratani.
Vydejte se z Kámena cestou na Lipí a v půlce třešňové aleje odbočte vlevo na Skaličák. Pojedete kolem Skalického rybníka ve stínu lesa, a pak až do Eše. Na silnici vyjedete na kraji Eše. Po pár metrech, hned v první zatáčce odbočte vlevo (ještě uvnitř
obce). Pojedete po asfaltce kolem kravína a pak dolů až do krásného údolíčka podél
Kejtovského potoka. Asfaltka končí u Kejtova mlýna, dál pokračuje cesta po louce,
ale je dobře sjízdná. Na konci údolíčka s krásnými meandry přejedete po mostku přes
potok a cesta vás dovede do Šimpachu. Vyjedete přesně na kraji obce u cedule.
Projeďte Šimpachem rovně (po levé straně budete mít příjemné hřiště se skluzavkou
a houpačkami pro děti) a na konci vsi se dejte vlevo. Po dvou zatáčkách se octnete
u železniční trati, nalevo od vás je vlaková zastávka. Vy koleje přejeďte a pokračujte
po polní cestě pryč od kolejí. Toto je asi jediný úsek cesty, kde by mohl být problém
při mokru. Jedná se o polní cestu s mírně vyjetými kolejemi, ale my jsme ji projeli
i s vozíkem za kolo.
Po nějaké době se polní cesta změní v lesní a v lese přijedete na křižovatku cest. Pokračujte rovně, cestou se závorou. Cesta je bez hrbolů, krásná. Pokud bude nějaké
rozcestí, jeďte po té „hlavnější“, zatáčejte spíše doprava. Vyjedete na silnici vedoucí
z Cetoraze do Obrataně. Dojeďte si do Obrataně na zmrzlinu nebo pivo a podle sil či
času se rozhodněte, zda pojedete ještě dál, nebo už domů. Cestou do Kámena se nevyhnete hlavní silnici, ale doporučuji se jí vyhnout tam, kde to jde, tedy na odbočce
u „sudů“ to vzít přes Dvořiště kolem rybníků na Kejtovském potoce a pak překřížit
hlavní a dojet zbytek cesty po letišti.
Pokud budete z Obrataně ještě pokračovat, můžete to vzít za kostelem vlevo směrem
na Nechybu – zde vede i značená cyklotrasa. Kousek za Nechybou, za železniční
zastávkou „Sudkův Důl“ odbočte vlevo do lesa po silničce vedoucí k Vintířovu. Je to
3 km dlouhá rovná příjemná cesta lesem. A z Vintířova už jednoduše do Věžné a po
letišti do Kámena.
Celková délka trasy je zhruba 17,5 km, zkrácená verze má 13,5 km.

Jan Tomášek - Pověst o zázračném zachránění v studni
V Kámeně u Pacova bývala kdysi na návsi hluboká studně, která prý neměla ani dna.
V době žní, kdy hospodáři měli plné ruce práce, zůstaly jejich děti bez většího dozoru.
Jeden z chlapců, který pocházel ze statku souseda Hlavničky, se však nezbedných her
omladiny nezúčastňoval. Byl dětmi ze vsi nazýván růženečkář pro svou velkou zbož6

nost a časté modlitby růžence. Děti na něj posměšně volaly: „Jak jsi se vyspal? Už jsi
se pomodlil na růženci? Zda-li pak tě maminka umyla?“ Chlapec jim se slzami v očích
odpovídal: „Však byste se také modlili, kdybyste jen uměli. Mě však naučila mamička
krásným modlitbám, z nichž je nejkrásnější růženec.“ Pak se děti opět pustily do rozličných her. Jen Frantíka Hlavničky si nikdo nevšímal, vždyť, kdo by si s tím růženečkářem hrál. Osamělý chlapec se vydal nahoru k zámku a než se nadál, stál u bezedné
studně. Studna byla po obvodu roubená, zakrytá, dva střídající se okovy vyvažovaly
vodu. Chlapce stále cosi ke studni přitahovalo. Posbíral na cestě kamínky, naklonil se
přes okraj a začal házet kamínky do studny. Počítal při tom, jak dlouho bude trvat, než
kamínek dopadne na hladinu. Stále více se nahýbal přes okraj studny. V tom přiskočil
jeden z chlapců hrajících si opodál k Frantíkovi a v mžiku mu nadzdvihl nohy tak, že
ubožák ztratil rovnováhu a zřítil se střemhlavým pádem do jícnu studny. Když věrolomný chlapec uviděl, co způsobil, velmi se ulekl a zakřičel: „Frantík Hlavničků spadl
do studny!“ Děti se strachy rozutekly a ke studni se z okolních domů sbíhali sousedé.
Frantíkova matka se v zoufalství začala úpěnlivě modlit „Svatá Panno Maria, útočiště
zarmoucených, pomoz“. Pak omdlela a klesla vedle studny. Vtom jeden ze sousedů
vykřikl: „Bože spravedlivý, slyšel jsem ze studně volání“. Nahnul se přes okraj a zavolal: „Františku, ozvi se, jsi živ?“. Po chvíli uslyšel z hloubi, „ano“. A František
skutečně volal, stál dole na spuštěném okovu a držel se křečovitě řetězu. Chlapcův
otec Bartoloměj Hlavnička ihned spustil do studně prázdný okov. Čím hlouběji prázdný okov padal do studny, tím více vystupoval okov s Františkem na okraji. Vytáhli
Františka bledého jako křída s ručičkou ovinutou pevně kolem řetězu. „Můj zlatý
Františku, můj jedináčku, tys živ, živ; ó Panno Nejsvětější, jak Ti mám děkovat! Neuhodil jsi se, nebolí tě něco?“, zvolala šťastná matka. „Ach matičko, co by mě bolelo.
Letěl jsem vzduchem jako pták s překrásnou paní, která mě přidržovala svými lokty
a přiletěli jsme do krásné zahrady, kde rostly zlaté růže. Krásná paní mne posadila do
zlatého košíku vystlaného zlatými růžemi a poručila mi, abych se držel levou rukou
oblouku, z druhé ruky abych nepouštěl svůj růženec. Hleďte, držím ho dosud v ruce.“
Na paměť zázračného zachránění a jako poděkování Panně Marii za život svého syna
nechal kamenský soused zhotovit malý obrázek znázorňující tuto událost. Obrázek byl
pak umístěn v kapli Panny Marie Bolestné v Kámeni.
Na votivním obrázku, který se zachoval do dnešních dnů a je umístěn v hradní kapli
Korunování P. Marie, stojí napsáno:
„EX VOTO HLAVNIČKA SOUSED KEMENSKY. Tisíckrát pozdravena buď
nejsvětější Panno matko boží bolestná Maria za tvou milostivou ochranu našemu
dítěti prokázanou jenž roku 1799 do této kamenské studně schozený šťastně zas
v okově zdravý sepatyma rukama okolo řetězem vytažený.“

Jaroslava Přibylová a Jana Marešová za kulturní komisi
- Pár slov k dětskému dni
Účast na pochodu byla opravdu pěkná – od nemluvňat až po odrostlejší děti a samozřejmě rodiče. Přispělo k tomu tentokrát i skvělé počasí. U rybníčku jsme opekli špe7

káčky, děti se účastnily her, za které dostaly různé drobnosti. Chválíme i tatínky, kteří
se zapojili do programu a hlavně do přípravy pochodu.

A teď ty pohledy z plošiny
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 2
V minulém čísle jsem si trochu povzdechl nad stavem zdejšího rostlinstva. To
je na vlastním Kámensku opravdu značně ochuzené, i když hned v nejbližším okolí se
můžeme setkat s mnoha chráněnými nebo alespoň vzácnými a zajímavými druhy.
Těsně za hranicemi katastru leží například Polní rybník s výskytem jedné z mála našich masožravek – bublinatky jižní. Je to nenápadná plovoucí rostlinka, která se nad
hladinou prezentuje pouze čas od času citronově žlutými kvítky. Vytáhneme-li jí
z vody, můžeme slyšet jemné praskání, jak se v jejích lovných měchýřcích, do kterých
chytá planktonní živočichy, vyrovnává tlak.
Nedaleko pak je přírodní památka Kejtovské louky, kde lze najít zvláště
chráněnou vachtu trojlistou, prstnatec májový, elegantní toliji bahenní či bahničku
chudokvětou. U Vintířova pak je další přírodní památka s výskytem bledule jarní nebo
další masožravky, rosnatky okrouhlolisté. A ještě dál tím směrem, v jezírku na samém
vrcholu Svidníka, je prosperující populace chráněného ďáblíku bahenního. Za zajímavými rostlinami tedy nemusíme ani z Kámena chodit příliš daleko.
Co se týká dřevin, jsme tu na tom ještě lépe. Přímo uprostřed obce, v zahradě
před hradem, máme dokonce dva památné stromy, Kámenský cypřišek (cypřišek Lawsonův, na informační tabulce chybně uveden jako nutkajský) a Hradní buk (červenolistý kultivar buku lesního). O jejich zařazení do kategorie památných stromů se před
časem zasloužil bývalý správce hradu, pan Vaňha. Tyto stromy zde byly před přibližně 200 léty sice vysazeny lidmi, ale pro svůj vzrůst a stáří i tak zasluhují pozornost.
Stejnou pozornost pak zaslouží i torzo lípy na návsi, které je zřejmě posledním zachovalým zbytkem jedné z lip, o nichž se zmiňuje zdejší pověst o třech zámeckých pannách. Stáří torza se dnes již nedá určit, ale jistě by stála za úvahu jeho konzervace
a ochrana.
Zajímavý je i lokální výskyt brslenu evropského v Novém Dvoře. Tento keř
jinak nikde v okolí volně neroste a tak je patrně památkou na staré výsadby ve zdejším, dnes prakticky zaniklém, zámeckém parku. Oba historické parky v našem území
se tak zasloužily o obohacení zdejší flory.
Takže i přes všechny ztráty je ještě pořád v našem okolí dost přírodních zajímavostí. Ještě tu je na co se dívat. A to jsem začal právě tou chudší částí, rostlinstvem.
Pokud jde o živočichy, je tu situace ještě trochu lepší, ale o tom až zase jindy.

AKCE NA HRADĚ KÁMEN
7. 7. 2012

10.00 - 18.00

STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ
- Jezerničtí páni
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28. 7. 2012

18.00 - 22.00

NOC NA HRADĚ
- Růže z Hradce - dobový tanec
- Spiritus Dracus - ohňová show
Výstava Petry Matuškové - plastiky

10. 8. 2012

a Václava Hálka - fotografie

11. 8. 2012

18.00 - 22.00

NOC NA HRADĚ
- Jezerničtí páni
- ukázky dobových zbraní a kostýmů
- závěrečné představení s ohněm

30. 6. 2012 - František Hofman, Josef Dvořák, Helena Králová, J.Marešová a J.Přibylová,
Jan Tomášek, Miloslav Daněk, foto Jiřina Vokurková, František Hofman
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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