2 / 2019

Kámenský občasník č. 50 a č. 51
dvojčíslo
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
V naší obci se neustále něco děje, od stavby obchvatu,
po dokončovací práce na obecním domě č. 16. Podali jsme také
žádost o dotaci na přestavbu obecního objektu zvaného Toska,
avšak z původně proklamovaného množství peněz vyčleněných
na tuto dotaci, zbyl jen zlomek. Přesto věřím, že se na nás
usměje štěstí a budeme konečně moci s touto zchátralou budovou
něco udělat. Věřím a těším se, že se s vámi všemi potkám
na hradě při tradiční akci Den obce kámen, která se bude konat 31. 8. 2019.
Jste srdečně zváni.
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Výběr ze zápisu ze 6. zasedání zastupitelstva obce dne 14. 3. 2019
Přítomno 7 členů, Hosté: 0
Ad 3. Kontrola závěrů 5. ZZO:
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 540
v k.ú. Nízká Lhota ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a.s. je uzavřena.
- Prodej pozemku parc. č. 1409 - viz bod č. 5.
- Pojištění obecního majetku - viz bod č. 6
- Marketingový průzkum na dodavatele realizace akce „Víceúčelové hřiště v obci
Kámen“. Přípravu výběrového řízení bude zpracovávat pan Hodinka z Via rustica.
- Jednorázový finanční dar pro Centrum LADA, z.s. na rok 2019 byl schválen, uhrazen
bude po podepsání smlouvy o daru.
- Žádost o dotaci na regeneraci brownfieldu (objektu Tosky) se podávat nebude.
- Rozpočet MŠ Kámen na rok 2019 byl schválen.
- Rekonstrukce WC pro zaměstnance MŠ Kámen a nová dlažba v přízemí budovy bude
provedena v době letních prázdnin.
- Pronájem parkoviště v obci - záměr před schválením bude zveřejněn do 25. 3. 2019
a do té doby mohou zájemci podat nabídku.
- Kontrolní den (obchvat obce Kámen) - pro prodloužení komunikace u křižovatky
na Pacov je na MěÚ v Pacově zapotřebí žádat jako o nezbytnou dopravní infrastrukturu
v nezastavěném a nezastavitelném území.
- Obnova obecních lesů - viz bod č. 8
- Obnova kaple P. M. Bolestné - prozatím žádné nové informace.
ZO kontrolu závěrů 5. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Komise pro marketingový průzkum složená ze zastupitelů obce zhodnotila nabídky
na 1. a 2. etapu opravy obecního domu čp. 16. Otevírání zapečetěných obálek
vyhodnocení nabídek proběhlo 14. 3. 2019 od 18:00 hodin.
a) První etapa se týká zhotovení sádrokartonových podhledů a byly doručeny tři nabídky.
ZO vzalo na vědomí doporučení výběrové komise a pro zhotovení sádrokartonových
podhledů schválilo dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Zápis o průběhu
marketingového průzkumu je přílohou tohoto zápisu.
b) Druhá etapa je zaměřena na opravu střechy (položení nové krytiny a oprava krovů)
a byly doručeny dvě nabídky. ZO vzalo na vědomí doporučení výběrové komise
a pro opravu střechy schválilo dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Zápis
z marketingového průzkumu je přílohou tohoto zápisu.
Ad 5. ZO po řádném vyvěšení záměru před schválením projednalo a schválilo prodej
nemovitého majetku obce - pozemku parc. č. 1409 v k.ú. Kámen u Pacova za kupní cenu
30,- Kč/m2. Žádné námitky nebyly vzneseny.
Ad 6. Starosta obce konstatoval, že nabídky na pojištění zatím nebyly dodány, proto
navrhuje odložit projednání tohoto bodu na příští ZZO.
Ad 7. Starosta obce zastupitele seznámil s žádostmi zájemců o pronájem obecní
nemovitosti - domu čp. 16. Na OÚ Kámen byly doručeny dvě žádosti. ZO po projednání
žádostí rozhodlo přidělit pronájem obecního domu čp. 16 mladým manželům především
z důvodu, že se jedná o občany obce s trvalým pobytem v obci Kámen Pronájem obecní
nemovitosti bude umožněn po dokončení nutných oprav domu.
Ad 8. Zastupitelé Pavel Podsklan a Zlata Vobinušková informovali o jednání s odborným
lesním hospodářem Bc. Miroslavem Pekařem kvůli těžbě kůrovcem zasažených smrků
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a obnově obecních lesních pozemků. Po těžbě bude kulatina asanována a uskladněna
mimo lesní pozemky. Obec Kámen pro obnovu obecních lesů podala na Ministerstvo
zemědělství prostřednictvím Kraje Vysočina ohlášení o poskytnutí finančního příspěvku
na hospodaření v lesích. Lesní pozemky se nacházejí v 5. lesním vegetačním stupni, proto
se dotace bude týkat i výsadby smrku. ZO vzalo na vědomí nové informace k obnově
obecních lesů.
Ad 9. Starosta obce podal zprávu, že je nutné nechat obnovit průkazy energetické
náročnosti budov, což se nyní týká budovy MŠ Kámen. Starosta zastupitele seznámil
s nabídkou odborné firmy PKV BUILD, s.r.o. ZO pro zpracování průkazu energetické
náročnosti budovy MŠ Kámen, čp. 64 schválilo firmu PKV BUILD, s.r.o.
Ad 10. ZO projednalo možnosti na zapůjčení obecní techniky a zaktualizovalo ceny
i rozsah služeb s platností od 1. 4. 2019. Obec Kámen tyto služby poskytuje nikoliv
za účelem zisku, nýbrž jako nabídku pomoci občanům. Podle zák. č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, není tato činnost živností. ZO schválilo zaktualizované ceny
za služby obce pro občany.
Ad 11. Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24. - 25. 5. 2019.
Starosta obce určil na základě § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu počet členů okrskové volební komise na 5. Dále starosta obce
na základě § 16 písm. e) stejného zákona jmenoval zapisovatele okrskové volební komise.
V obci Kámen byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu,
tj. na adrese Kámen 2, 394 13 Kámen.
Ad 12. Zastupitelé projednali možnosti nových limitů pro nakládání s finančními
prostředky. ZO schválilo limit v rámci rozpočtových opatření u příjmů neomezeně, limit
u výdajů do 500.000,- Kč na položku pro starostu a místostarostku obce, výdaje
nad 500.000,- Kč na položku schvaluje zastupitelstvo obce.
Ad 13. Zastupitelé obce projednali možnost uzavírání dohody o provedení práce
pro zastupitele. ZO schválilo, že zastupitelé obce mohou pro obec pracovat na dohodu
o provedení práce.
Ad 14. Finanční výbor předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2020 - 2022.
Ad 15. ZO schválilo jednorázový finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Centrum
pro zdravotně postižené kraje Vysočina na rok 2019.
Ad 16. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o zřízení služebnosti č. 11010071188. Obecní pozemky parc. č. 1192 a parc. č. 1224 v k.ú. Kámen u Pacova jsou
dotčeny přeložkami společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Stavebníkem,
který přeložku vyvolal v rámci stavby „I/19 Kámen - obchvat“, je ŘSD ČR. Služebnost
se zřizuje za jednorázovou náhradu v celkové výši 20.000,- Kč.
Ad 17. ZO schválilo připojení obce Kámen k akci Hodina Země tím, že po dobu jedné
hodiny od 20.30 do 21.30 hodin zhasne veřejné osvětlení.
Ad 18. ZO schválilo nákup notebooku včetně nutného softwaru.
Ad 19. Různé: a) ZO schválilo jednorázový finanční dar organizaci SONS na rok 2019
ve výši 2.000,- Kč.
b) ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením k prodeji části obecního pozemku parc.
č. 111/1 v k.ú. Kámen u Pacova a uložilo starostovi vyvěsit jej na úřední desce a webu
obce. Na prodávané části pozemku nesmí stát sloup veřejného osvětlení. Žadatel je
povinen si na své náklady pořídit geodetické zaměření části pozemku.
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Ad 20. Po projednání všech bodů 6. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 21. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 6. ZZO ukončil
ve 22:30 hodin.

Výběr ze zápisu ze 7. mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2019
Přítomno 7 členů, Hosté: 0
Ad 3. Kontrola závěrů 6. ZZO:
- Marketingový průzkum proběhl - byl vybrán zhotovitel jak na zhotovení
sádrokartonových podhledů, tak na opravu střechy.
- Prodej pozemku parc. č. 1409 v k.ú. Kámen u Pacova byl schválen, s žadatelem bude
uzavřena kupní smlouva.
- Nabídky na pojištění byly dodány, je třeba je posoudit, vyhodnotit a na příštím zasedání
ZO rozhodnout, jaká nabídka bude pro obec výhodnější.
- Pronájem obecního domu čp. 16 byl přidělen mladým manželům.
- Obnova obecních lesních pozemků - začalo vyvážení pořezaných stromů a na jedné
pasece již proběhla řídká výsadba smrku, kde se rovněž očekává přirozená obnova
semenáčky od nedaleko rostoucích modřínů.
- Průkaz energetické náročnosti budovy MŠ Kámen - jedná se s firmou PKV BUILD, s.r.o.
- Ceny za služby obce pro občany byly aktualizovány.
- Vedení agendy k volbám do Evropského parlamentu průběžně probíhá.
- Nové limity pro nakládání s finančními prostředky byly schváleny.
- Bylo schváleno, že zastupitelé obce mohou pro obec pracovat na DPP.
- Finanční dary pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina a pro SONS ČR byly
schváleny, uhrazeny budou po uzavření smlouvy.
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- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kámen na roky 2020 - 2022 je zveřejněn
na úřední desce a na webu obce.
- Smlouva o zřízení služebnosti č. 11010-071188 byla uzavřena.
- ZO se připojilo k akci Hodina Země tím, že obec po dobu jedné hodiny v sobotu
30. 3. 2019 od 20.30 do 21.30 hodin zhasne veřejné osvětlení.
- Výběr notebooku včetně nutného softwaru po schválení probíhá. Dodavatelem bude
firma SYScore, s.r.o.
- Záměr před schválením k prodeji části obecního pozemku parc. č. 111/1 v k.ú. Kámen
u Pacova je zveřejněn na úřední desce.
ZO kontrolu závěrů 6. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Místostarostka obce podala informaci o výběrovém řízení na pronájem parkoviště
v Kámeně na turistickou sezónu 2019. Otevírání obálek a výběr nájemce se uskutečnilo
v úterý 26. 3. 2019 v 19 hodin na OÚ Kámen. Do soutěže se přihlásil jediný zájemce,
a to Josef Dvořák, trvalým bytem Kámen 53, 394 13. Výběrová komise a následně ZO jej
jednohlasně schválila.
Ad 5. Různé: a) ZO schválilo vstup obce Kámen do DSO Sompo a současně ZO schválilo
Stanovy DSO Sompo.
b) Z důvodu malého počtu přihlášených dětí a čerpání dovolených zaměstnanců školy
podala ředitelka MŠ Kámen paní Mikešová oznámení o přerušení provozu školy
o velikonočních prázdninách dne 18. 4. 2019.
ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Kámen
c) ZO zhodnotilo, zda je přínosné, aby byla obec Kámen uveřejněna na portálu
Živéobce.cz a rozhodlo neobnovovat registraci na portálu Živéobce.cz, jejichž
provozovatelem je společnost DATABOX, s.r.o., a ušetřené finanční prostředky věnovat
na dobročinné účely.
d) Starosta obce informoval o svém dalším jednání s majitelem dotčeného domu čp. 18
o zájmu obce Kámen tuto nemovitost odkoupit. Majitel slevil ze svého původního návrhu
ceny, avšak stále je to obcí neakceptovatelná cena. ZO po projednání schválilo koupi
nemovitosti čp. 18 pouze za podmínky, že kupní cena bude činit max. 460.000,- Kč.
Ad 6. Po projednání všech bodů 7. MZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 7. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 7. MZZO ukončil
v 20:50 hodin.

Obě fota: Petr Šebesta
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Foto: Petr Šebesta

Výběr ze zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce dne 18. 4. 2019
Přítomno 6 členů, Omluveni: Mgr. Hana Dlouhá, Hosté: Josef Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 7. MZZO:
- Pronájem parkoviště na turistickou sezónu 2019 bylo schváleno panu Josefu Dvořákovi,
smlouva o pronájmu parkoviště je uzavřena.
- ZO schválilo vstup obce Kámen do DSO Sompo včetně Stanov DSO Sompo.
- MŠ byla v době Velikonoc (18. 4. 2019) uzavřena.
- ZO rozhodlo neprodlužovat registraci na portálu Živéobce.cz, jejichž provozovatelem
je společnost DATABOX, s.r.o. Firma byla vyrozuměna.
- Koupě nemovitosti Kámen čp. 18 - viz bod č. 11. a)
Ad 4. Starosta obce podal zprávu o průběhu a závěrech přezkoumání hospodaření obce
Kámen za rok 2018 pracovníky odboru kontroly KÚ Kraje Vysočina, které proběhlo dne
26. 3. 2019. ZO projednalo závěrečný účet a účetní závěrku obce Kámen a MŠ Kámen
za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Návrh závěrečného účtu obce Kámen a MŠ Kámen za rok 2018 společně se zprávou
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byl na úřední desce a webu obce vyvěšen
dne 27. 3. 2019 a sejmut dne 18. 4. 2019. Projednání závěrečného účtu spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kámen a MŠ Kámen se uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou.
Byl shledán následující nedostatek:
§ 2 – Územní celek neúčtoval o předmětu účetnictví. Obec nezaúčtovala k 31. 12. 2018
na základě darovací smlouvy ze dne 23. 7. 2018 s právními účinky vkladu k 25. 7. 2018
úbytek pozemků p. č. 21/2 a 954/2 na účtu 031 a 401.
Bylo přijato toto opatření k nápravě:
Zaúčtování provedla účetní obce na příslušné účty dodatečně k dubnu 2019. Veškeré
smlouvy budou do budoucna paní účetní předkládány včas. ZO schválilo závěrečný účet
a účetní závěrku obce Kámen a MŠ Kámen za rok 2018 s výhradou.
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Ad 5. ZO po řádném vyvěšení záměru před schválením projednalo a schválilo prodej
nemovitého majetku obce – části pozemku parc. č. 111/1 v k.ú. Kámen u Pacova za kupní
cenu 30,- Kč/m2 jedinému zájemci. Žádné námitky nebyly vzneseny.
Ad 6. Zastupitelka Hana Markvartová konstatovala, že Česká školní inspekce uskutečnila
na přelomu února a března 2019 kontrolu v MŠ Kámen. ČŠI neshledala žádné chyby ani
nedostatky. O kontrole byl obci předložen zápis.
Ad 7. Zastupitelstvo obce Věžná již schválilo prodej pozemků parc. č. 1078 (orná půda)
a parc. č. 1079 (orná půda) v k.ú. Věžná a dále zřízení věcného břemene - služebnosti
na část parcely č. 1003 (ostatní komunikace) v k. ú. Věžná, ve prospěch Obce Kámen
za účelem provedení stavby. Pozemky nechala obec Kámen geodeticky zaměřit. Starosta
obce Josef Dvořák připravil kupní smlouvu, čeká se na vyjádření obce Věžná ohledně
kupní ceny. Na pozemcích má vzniknout účelová nebo místní komunikace - záleží
na vyjádření Odboru dopravy MěÚ Pacov. ZO Kámen vzalo na vědomí přípravu smlouvy
na koupi pozemků od obce Věžná.
Ad 8. Výběr dodavatele na zhotovení topení v obecním domě čp. 16 je odložen z důvodu
nepředložení alespoň tří nabídek. ZO vzalo na vědomí informaci o odložení výběru
dodavatele na zhotovení topení v obecním domě čp. 16.
Ad 9. Starosta obce podal zprávu o jednání s Ing. Lenka Cârovou, která mimo jiné
předestřela, že Odbor výstavby MěÚ Pacov bude v letošním roce zpracovávat Zprávu
o uplatňování územního plánu, na jejímž základě bude zastupitelstvo obce požadovat
změnu územního plánu obce Kámen pro katastrální území Kámen u Pacova a Nízká
Lhota. Jednáním o konkrétních změnách, především u ploch pro bydlení, je pověřen
starosta obce Josef Dvořák. ZO vzalo na vědomí sdělení o zamýšlených změnách
v územním plánu.
Ad 10. ZO projednalo výměnu pozemků na výstavbu stavebních pozemků pro RD. Jednání
s majiteli budou nadále pokračovat. ZO informaci vzalo na vědomí.
Ad 11. Různé: a) Starosta obce informoval o dohodě s majitelem domu čp. 18 o koupi
nemovitosti ze strany obce Kámen, která hodlá z nemovitosti vytvořit dvě až tři bytové
jednotky k budoucímu pronájmu. Starosta obce připravil kupní smlouvu a čeká se na
akceptaci ze strany majitele domu. ZO po projednání schválilo koupi nemovitosti
označené jako pozemek p.č. st.12, jehož součástí je stavba č.p. 18 a pozemku p.č. 66
ostatní plocha za kupní cenu 460.000,- Kč.
b) ZO posoudilo návrhy pojišťoven na pojištění nově nabytého obecního majetku,
pojištění hasičů, zaměstnanců obce atp. ZO po projednání schválilo uzavřít pojištění
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.
c) ZO projednalo žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. st. 122, jehož součástí je
stavba - garáž v k.ú. Kámen u Pacova. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením
k prodeji obecního pozemku parc. č. st. 122, jehož součástí je stavba - garáž v k.ú. Kámen
u Pacova a uložilo starostovi vyvěsit jej na úřední desce a webu obce.
d) ZO zaznamenalo zájem místní občanky pracovat pro obec na částečný pracovní úvazek.
ZO tuto nabídku uvítalo, avšak ZO rozhodlo, že zájemkyni může nabídnout pouze dohodu
o provedení práce v max. výši 300 hodin.
e) ZO po projednání schválilo budoucí jednání s majitelkou nemovitosti čp. 49 o vážném
zájmu koupit do majetku obce Kámen nemovitost čp. 49 včetně pozemku parc. č. 97 v k.ú.
Kámen u Pacova.
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f) Již tradiční akce Den obce Kámen se letos bude konat v sobotu 31. 8. 2019 od 15.00
hodin v areálu hradu Kámen. Program je připravován.
g) ZO po projednání a zhodnocení nabídek na zhotovení nových oken v obecním domě
čp. 16 vybralo firmu s nejnižší cenovou nabídkou a s nejlepšími referencemi, a to
společnost MV PLAST, s.r.o. z Pelhřimova.
Ad 12. Po projednání všech bodů 8. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 13. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 8. ZZO ukončil
ve 21:00 hodin.

Neplastujte - Hana Dlouhá, Pavla Kleiberová
Od dcery jsem dostala dárek
v podobě pytlíčků na potraviny,
které používám každý den a nadále
budu... Pytlíčky nosím v kabelce,
mnoho místa nezaberou, když
nakupuji, mám je po ruce. Časem
jsem zjistila, že mám dobrý pocit při
třídění odpadu, nosím do kontejneru
mnohem měně plastu. Využití
potravinových pytlíčků je super věc
a navíc věřím, že tím pomáhám naší
planetě. Společně s mou dcerou
se s vámi chci podělit o tuto
zkušenost. Proto prosím čtěte dál.
Půda, vzduch i voda. Všude tam najdeme v dnešní době plasty. A to nejen v podobě
pohozeného plastového pytlíku či petky plovoucí na hladině rybníka.
Realita je bohužel složitější – plasty se rozkládají na mikroplasty, které zamořují naše
okolí a dokonce i těla. Před zhruba 150 lety svět oslavoval vynález této univerzální
syntetické hmoty. Dnes jsme z tohoto příliš růžového snu již procitli a začínáme se děsit
obrovského množství téměř nerozložitelného plastového odpadu a následků, které
neodvratně páchá po celé planetě.
Jeden z nejpalčivějších plastových problémů přitom představují jednorázové plasty
a plastové obaly. Je jich tolik, že se v nich naše planeta topí už teď. To, že je před našima
očima ukrývají popelářské vozy, totiž neznamená, že neexistují. A recyklace není
řešením. Tyto zprávy mohou leckoho vyděsit. Snadno se propadá poraženecké náladě
a lehce člověka napadne výmluva, že „sám jednotlivec nic nezmůže“. Opak je pravdou.
Každý z nás může udělat mnoho. Každá rodina, ve velkoměstě nebo na té nejmenší
vesničce, se může po malých krůčkách dostat až k bezplastovému životu. A když ne zcela,
tak alespoň trochu.
Jak na to? Pojďme si ve zkratce představit ty největší plastové provinilce, kteří jsou
shodou okolností velmi snadno nahraditelní v našich domácnostech.
Zaprvé - plastové pytlíky a tašky. Žádný náš nákup v obchodech se neobejde
bez pytlíků – na pečivo, na zeleninu, na ovoce. Utrhneme z ruličky, naplníme, doneseme
domů a vyhodíme. Takový plastový sáček své životní poslání naplní za několik minut
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a po zbytek života (mnohdy i stovky let) je jen zbytečným odpadem. Řešení je přitom
jednoduché – doneste si na každý nákup své vlastní látkové pytlíky. A v žádném případě
je nemusíte kupovat, nejšetrnějším způsobem je totiž využít staré záclony či zbytky jiné
lehké látky a takové pytlíčky si ušít. Sloužit nám pak mohou opakovaně celé roky.
A jak nákup odnést domů? Velká látková taška, přepravka či proutěný koš pohodlně
nahradí jednorázovou plastovou tašku. Na nákupy si nemusíte nosit pouze pytlíky, ale
také dózy. Poproste obsluhu, aby vám pultově prodávané potraviny, jako je maso,
uzeniny, sýry či další lahůdky navážila do vašich vlastních dóziček s víčkem.
Skvělým zlepšovákem jsou také povoskované látkové ubrousky, které si lze také vyrobit
doma. Do nich si můžete zabalit každou potravinu přesně tak, jak byste ji zabalili
do potravinářské plastové folie.
Dalším hříšníkem jsou plastové láhve na vodu. Nekupujte balenou vodu
v jednorázových plastových lahvích, ale raději s sebou noste vodu ve znovupoužitelné
láhvi, a to nejlépe nerezové či skleněné.
Pokud se někdy v kavárně hýčkáte kávou s sebou, odmítněte plastové kelímky či papírové
s plastovým víčkem a raději poproste obsluhu, aby vám oblíbenou kávu udělala do vašeho
cestovního termohrnku.
Jako posledního provinilce zmíním plastová brčka. Ty jsou dokonce tak lehká,
že nemohou být vůbec recyklovaná. Odmítněte tedy v drinku plastové brčko, a pokud
doma brčka využíváte, pořiďte si třeba nerezová, která přežijí celé generace.
Život s méně plastovým odpadem je lehčí, než se na první pohled zdá. Stačí
podniknout jen pár jednoduchých kroků a změny budou patrné hned, a to nejen ve vašem
odpadkovém koši.
Co říct na závěr? Snad jen toto: „Planetu nedědíme od našich předků, ale vypůjčujeme
si ji od našich dětí.“ Udělejme vše pro to, aby naše děti nemusely žít na skládce.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 41
V minulém čísle Občasníku jsem předpovídal návrat skřivanů, jedněch z prvních
jarních navrátilců z jihu. S jarem přiletěli skoro všichni, na které čekáme. Během května
dorazili ti, kteří si dávají nejvíc na čas – rorýsi a kukačky.
Právě o kukačce bych se tu dnes rád zmínil. Její volání totiž patří k pokročilému jaru.
Už staří pocestní a krajánci říkávali, že když uslyšíš kukat kukačku, můžeš zahodit
boty. Její „kuku, kuku“ zná snad každý, ale myslím, že lidí, kteří kukačku opravdu
v přírodě viděli zase tak moc není. Žije totiž dost skrytě.
Pro ty, kteří její vzhled neznají, bych rád uvedl, že je to pták velikosti hrdličky,
zbarvením a způsobem letu připomínající krahujce obecného. Všeobecně nemá příliš
dobrou pověst pro svůj zvyk klást vejce do cizích hnízd, a navíc pak vyházet vajíčka
či mláďata svých nic netušících hostitelů. To obstará samo mládě hned po vylíhnutí a stojí
je to značnou námahu. Tento zvláštní způsob odchovu mláďat, nazývaný odborně hnízdní
parazitizmus, nemá mezi evropskými ptáky obdobu.
Ovšem kukačkám ho zazlívat dost dobře nelze. Vynutila si ho jejich mimořádná chuť
k jídlu a zároveň nezvyklá plodnost, kterou je příroda obdařila. Při normálním způsobu
hnízdění by rodiče nebyli schopni svá mláďata uživit. Proto se na kukačku pro její
nezpůsoby nezlobme, ale spíš obdivujme úžasnou moudrost toho, kdo vše v přírodě řídí.
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Kukačky totiž kladou vejce do hnízd přibližně sta druhů hmyzožravých ptáků a úžasné
je, že jednotlivé populace mají vejce vzhledem přizpůsobená vajíčkům hostitelů, jen
pravidelně trochu větší. Pokud znáte rozdíl mezi vejci třeba ťuhýka obecného a střízlíka,
kteří jsou oba občasnými kukaččími pěstouny, dokážete tuto přizpůsobivost ocenit.
Ke chvále kukaček musím ještě připomenout, že ač je vychovali různí nevlastní rodiče,
na rozdíl od nich jsou všechny prakticky jedinými našimi ptáky, kteří ve velkém množství
dokáží likvidovat škodlivé „chlupaté“ housenky některých druhů motýlů.
To, že zde dělám kukaččího advokáta, nepramení z nějaké mojí zvrhlosti. Když jsem
asi v deseti létech poprvé viděl čerstvě vylíhlá mláďata konipasa bílého vyházená z hnízda
do mělké vody na kraji rybníka, brečel jsem vztekem a lítostí. Jenomže od té doby jsem
pochopil obrovskou moudrost přírody a tvrdost jejích zákonů. Stejně bychom se totiž
mohli zlobit na toho konipasa, že loví chudáky mouchy, na čápa, který chytá žáby
a především sami na sebe, kteří systematicky ničíme všechny ostatní živočišné druhy.
A u nás to většinou není ani z důvodů přežití, ale jen z bohapusté pohodlnosti.

kukačka obecná - dva typy zbarvení

Výběr ze zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce dne 16. 5. 2019
Přítomno 5 členů, Omluveni: Z. Vobinušková, H. Markvartová, Hosté: J. Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 8. MZZO:
- Závěrečný účet a účetní závěrka obce Kámen a MŠ Kámen za rok 2018 byl schválen
s výhradou. Bylo přijato opatření k nápravě.
- Prodej části pozemku parc. č. 111/1 v k.ú. Kámen u Pacova byl schválen, kupující si již
nechal pozemek geodeticky zaměřit, probíhají úkony k dokončení prodeje.
- Nákup pozemků od obce Věžná – čeká se na doplnění obce Věžná.
- Nákup domu čp.18 - čeká se na vyjádření vlastníka.
- Prodej pozemku p. č. st. 122 - viz bod č. 13
- Koupě nemovitosti čp. 49 - jedná se s majitelkou.
- Zájemkyně začala pro obec pracovat na DPP v max. výši 300 hodin.
- Den obce Kámen - program a datum schválen
- Nová okna v obecním domě čp. 16 - zhotovitelem je firma MV PLAST, s.r.o.
ZO kontrolu závěrů 8. ZZO vzalo na vědomí.
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Ad 4. Předsedkyně finančního výboru Mgr. Hana Dlouhá předložila rozpočtové opatření
č. 999002 zpracované ke dni 25. 4. 2019, které vyhotovila účetní obce Irena Cihlářová,
a schválil starosta obce. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření obce Kámen č. 999002.
Ad 5. Starosta obce podal zprávu o podání žádosti o dotaci v programu POVV 2019,
ve kterém budeme žádat o finanční prostředky na rekonstrukci střechy v obecním domě
č.p. 16. Rozpočet byl předán společnosti Via rustica, která tuto žádost bude vyřizovat.
ZO vzalo na vědomí informace k POVV 2019.
Ad 6. Na žádosti o dotaci pracuje paní Ing. Kašparová, která již několik projektů
na připojení vrtů připravovala. Postupně se jedná o dodání dalších podkladů a detailů
k podání žádosti. ZO vzalo na vědomí sdělení k připojení vrtu na vodovod v Novém Dvoře.
Ad 7. ZO schválilo finanční dar pro motoklub Rebelové Česko na rok 2019 ve výši
5.000Kč.
Ad 8. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením na prodej pozemku parc. č. 931
v k.ú. Kámen u Pacova a ukládá starostovi vyvěsit záměr na úřední desce.
Ad 9. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením na prodej pozemku parc. č. 953
v k.ú. Kámen u Pacova a ukládá starostovi vyvěsit záměr na úřední desce.
Ad 10. Paní ředitelka Mateřské školy Kámen oznámila přerušení provozu v době letních
prázdnin 2019, a to od 15. 7. do 31. 8. 2019.
Ad 11. ZO schválilo finanční dar pro Linku bezpečí na rok 2019 ve výši 2.000,- Kč.
Ad 12. ZO projednalo a zamítlo nabídku firmy NETPROMOTION na propagaci obce
na internetu.
Ad 13. ZO po projednání schválilo prodej obecního pozemku p.č. 122, jehož součástí je
stavba (garáž) v k.ú. Kámen u Pacova jedinému zájemci. Kupní cena byla stanovena
na 12.000,- Kč. ZO pověřilo starostu obce vypracováním kupní smlouvy.
Ad 14. Různé - Na Den obce Kámen, který se bude konat 31. 8. 2019, byl objednán
ohňostroj od firmy Táborští střelci.
Ad 15. Po projednání všech bodů 9. ZZO proběhla krátká diskuze zastupitelů.
Ad 16. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 9. ZZO ukončil
zasedání ve 21:00 hodin.

Výběr ze zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 6. 2019
Přítomno 6 členů, Omluveni: Hana Markvartová, Hosté: Marie Pavlíková,
Iva Hodečková, František Daněk
Ad 3. Kontrola závěrů 9. ZZO:
- Rozpočtové opatření č. 999002 vzalo ZO na vědomí.
- POVV 2019 - rekonstrukce střechy v obecním domě č. p. 16. Žádost vyřizuje Via rustica
- Zpracovávání žádosti o dotaci na připojení vrtu na vodovod v N. Dvoře probíhá,
podklady odeslány.
- Finanční dar pro motoklub Rebelové Česko byl uhrazen formou faktury.
- Prodej pozemku p. č. 931 - viz bod č. 10.
- Prodej pozemku p. č. 953 - viz bod č. 11.
- MŠ Kámen bude od 15. 7. 2019 uzavřena po dobu letních prázdnin.
- Nabídka firmy NETPROMOTION na propagaci obce na internetu byla zamítnuta.
- Finanční dar pro Linku bezpečí bude uhrazen do konce června.
- Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 122, jehož součástí stavba (garáž) v k.ú. Kámen
u Pacova, je připravena. ZO kontrolu závěrů 9. ZZO vzalo na vědomí.
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Ad 4. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením na prodej pozemku parc. č. 1404
v k.ú. Kámen u Pacova a ukládá starostovi vyvěsit záměr na úřední desce.
Ad 5. Zastupitelstvo obce Kámen obdrželo podmínky od obce Věžná pro prodej pozemků
a zřízení služebnosti, kdy zastupitelé na svém 6. řádném zasedání dne 25. 4. 2019 rozhodli
o podmínkách prodeje pozemků a zřízení služebnosti takto:
• Cena: 40 Kč/m2, a to v případě vstřícného jednání pro bezplatný převod pozemku
p. č. 6/8 v k. ú. Věžná (tento pozemek je ve vlastnictví obce Kámen, zde se nachází
ochranné pásmo zdroje pitné vody pro obec Dobrá Voda)
• Jednorázový poplatek za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 10 000 Kč,
tj. za obvyklou cenu.
• Při nesouhlasu s těmito podmínkami bude stanovena kupní cena dle obvyklé výše
pro výkup pozemků Krajem Vysočina, které se nachází pod komunikacemi, tedy
100 Kč/m2.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Kámen rozhodlo akceptovat cenu 40,- Kč/m2 za koupi
pozemků p. č. 1078 (orná půda) a 1079 (orná půda) v k. ú. Věžná a jednorázový poplatek
10.000,- Kč za zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 1003, avšak podmínce
bezplatného převodu pozemku p. č. 6/8 v k. ú. Věžná, který je ve vlastnictví obce Kámen,
se nevyhovuje - viz samostatný bod č. 6. Zastupitelstvo obce Kámen rovněž nesouhlasí
s podmínkou navýšení ceny pozemků na 100/m2 z důvodu, že se v současné době nejedná
o pozemky pod komunikacemi, nýbrž o ornou půdu, u které je cena dle BPEJ stanovena
na 5,35 Kč/m2. ZO Kámen navrhuje obci Věžná zpracovat znalecký posudek s odhadem
ceny.
Ad 6. ZO projednalo návrh obce Věžná na bezplatný převod pozemku p. č. 6/8 v k. ú.
Věžná, který je v majetku obce Kámen.
Usnesení: ZO zamítlo bezplatný převod pozemku p. č. 6/8 v k. ú. Věžná, který je nyní
v majetku obce Kámen, do vlastnictví obce Věžná.
Ad 7. Stavba stavebních parcel - projektant pan Ing. Zadražil předložil dvě varianty.
ZO po projednání schválilo variantu, kde se obecní pozemek p. č. 1082/2 člení na tři
menší parcely.
Ad 8. Starosta obce zastupitele seznámil s ekonomickou rozvahou investic obce Kámen
do konce roku 2019. Jedná se o velké projekty – např. dotace na brownfield (nové kulturní
zařízení Toska), nákup nemovitosti, rekonstrukce asfaltů. Veškeré investice jsou kryty
rozpočtem obce na rok 2019.ZO rozvahu naplánovaných investic vzalo na vědomí.
Ad 9. ZO zamítlo podat žádost o dotaci na výstavbu sociálních bytů ze Státního fondu
rozvoje bydlení, jelikož podmínky dotačního programu jsou pro obec nastaveny nereálně.
Ad 10. ZO po projednání schválilo prodej obecního pozemku p. č. 931 v k.ú. Kámen
u Pacova jedinému zájemci. Kupní cena byla stanovena na 30,- Kč/m2. ZO pověřilo
starostu obce vypracováním kupní smlouvy.
Ad 11. ZO po projednání schválilo prodej obecního pozemku p. č. 953 v k.ú. Kámen
u Pacova jedinému zájemci. Kupní cena byla stanovena na 30,- Kč/m2. ZO pověřilo
starostu obce vypracováním kupní smlouvy.
Ad 12. ZO projednalo možnost nákupu pozemku p. č. 962 v k. ú. Kámen u Pacova, který
by obec využila k budoucí výstavbě stavebních parcel. ZO schválilo začít jednat s majiteli
pozemku o odkupu.

12

Ad 13. Různé: a)Předsedkyně finančního výboru Mgr. Hana Dlouhá předložila rozpočtové
opatření č. 999003 zpracované ke dni 28. 5. 2019, které vyhotovila účetní obce Irena
Cihlářová, a schválil starosta obce.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření obce Kámen č. 999003.
b) Majitelka nemovitosti čp. 39 ohlásila rekonstrukci plotu s podezdívkou u dotčené
nemovitosti.
c) Zastupitel Jan Král započal diskusi k využití prostoru kolem Tosky, obzvlášť v místě
bývalého autobazaru, a navrhuje stávající přístřešky v budoucnu využít pro turistické
chatky, pro které by mělo být v předstihu připraveno sociální zařízení - napojení
na kanalizaci a vodovod. Zastupitel Pavel Podsklan navrhuje některé přístřešky využít
pro potřeby obce (sklad, dílna) a ostatní přístřešky na chatky, kdy sociální zařízení
by podle něj mělo být umístěno v dostupné vzdálenosti v nově vybudovaném kulturním
zařízení. Starosta obce navrhuje rozdílné představy více zkonkretizovat, rozkreslit
a finančně vyčíslit. ZO vzalo na vědomí návrhy na využití prostoru kolem nynější Tosky.
O dalších podrobnostech se bude jednat průběžně.
Ad 14. Po projednání všech bodů 10. ZZO proběhla krátká diskuze zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 10. ZZO ukončil
zasedání ve 20:15 hodin.

Výběr ze zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce dne 18. 7. 2019
Přítomno 7 členů, Hosté: Josef Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 10. ZZO:
- Prodej pozemku parc. č. 1404 - viz bod č. 4
- Pozemky od obce Věžná - viz bod č. 11
- Stavební parcely - byla zvolena varianta, kde bude obecní pozemek p. č. 1082/2 členěn
na tři menší parcely.
- Pozemky p. č. 931 a p. č. 953, oba v k. ú. Kámen u Pacova, byly prodány. Kupní smlouvy
jsou uzavřeny, zápis do KN již proběhl.
- Případný nákup pozemku p. č. 962 v k. ú. Kámen u Pacova - probíhá jednání s majiteli.
- Rozpočtové opatření č. 999003 vzalo ZO na vědomí.
- Využití areálu kolem Tosky - je průběžně projednáváno, varianty pro chatky jsou zatím
dvě (se sociálním zařízením, bez sociálního zařízení). Rozhodující bude, zda bude
schválena dotace na brownfield. ZO kontrolu závěrů 10. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. ZO po řádném vyvěšení záměru před schválením projednalo a schválilo prodej
nemovitého majetku obce, pozemku p. č. 1404 v k.ú. Kámen u Pacova za kupní cenu 30,Kč/m2. ZO konstatovalo, že žádné námitky nebyly vzneseny, prodeji nic nebrání.
Ad 5. Starosta obce se zastupiteli projednal opětovnou nabídku České pošty, s. p.
o provozování poštovní provozovny v Kámeně obcí Kámen formou projektu Pošta
Partner. ZO nesouhlasí, aby pobočku České pošty provozovala obec Kámen a zamítlo tím
přistoupení obce Kámen k projektu Pošta Partner. ZO ukládá starostovi obce
o rozhodnutí informovat zástupce České pošty, s. p.
Ad 6. Někteří zastupitelé jednali se novým zájemcem o provozování nebo koupi obecního
rybníku parc. č. 10 v k. ú. Nízká Lhota. Zastupitelé již okolí rybníka obhlédli
a konstatovali, že je potřeba, aby stávající nájemce více dbal na údržbu rybníka a jeho
okolí. Zastupitelstvo obce povede další jednání jak se současným nájemcem, tak s novým
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zájemcem. Zastupitelstvo obce bude na podzim řešit obnovu dalšího obecního rybníka
parc. č. 88/2 rovněž v k. ú. Nízká Lhota.
Ad 7. Nájem v obecním domě čp. 16. ZO po projednání určilo výši nájmu v obecním domě
čp. 16, a to 6.500,- Kč měsíčně včetně nákladů na topení. Energie (elektřina, voda)
si nájemce bude hradit zvlášť. ZO uložilo starostovi s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.
Ad 8. Starosta obce vyzval zastupitele k diskusi, jakým způsobem rekonstruovat
nemovitost čp. 18. ZO po projednání schválilo pro rekonstrukci nemovitosti čp. 18 nechat
zhotovit projektovou dokumentaci pro stavební povolení, rekonstruovat postupně
v průběhu několika let víceméně svépomocí a pro financování využívat vhodné dotace.
Ad 9. ZO schválilo jednorázový finanční dar pro Mažoretky Leontýnky Pionýr, z.s. Pacov
ve výši 3.000,- Kč s tím, že letos vystoupí na Dni obce Kámen.
Ad 10. Předsedkyně finančního výboru Mgr. Hana Dlouhá předložila rozpočtové opatření
č. 999004 zpracované ke dni 26. 6. 2019, které vyhotovila účetní obce Irena Cihlářová,
a schválil starosta obce. ZO rozpočtové opatření vzalo na vědomí.
Ad 11. Zastupitelstvo obce Kámen opětovně projednalo podmínky obce Věžná ohledně
prodeje jejich pozemků. ZO Kámen na své usnesení z 10. ZZO nic nemění a trvá na svém
stanovisku – tedy akceptovat kupní cenu 40,- Kč/m2 za koupi pozemků p. č. 1078 (orná
půda) a 1079 (orná půda) v k. ú. Věžná a jednorázový poplatek 10.000,- Kč za zřízení
služebnosti na části pozemku p. č. 1003. Dále bezplatný převod pozemku p. č. 6/8 v k. ú.
Věžná, který je ve vlastnictví obce Kámen, neschválilo. Zastupitelstvo obce Kámen rovněž
nesouhlasí s podmínkou navýšení ceny pozemků na 100,- Kč/m2 z důvodu, že se
v současné době jedná o pozemky s ornou půdou. Pokud obec Věžná stanoviska nepřijme,
ustoupí obec Kámen od záměru předmětné pozemky koupit či zřídit služebnost.
Ad 12. Různé
a)Den obce Kámen
Ladí se poslední detaily programu akce, která se uskuteční v sobotu 31. 8. 2019 od 15:00
hodin. Všichni občané a přátelé obce jsou srdečně zváni.
Ad 13. Po projednání všech bodů 11. ZZO proběhla krátká diskuze zastupitelů.
Ad 14. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 11. ZZO ukončil
zasedání ve 20:55 hodin.

Změna je možná, postřehy z Nízké Lhoty - Hana Dlouhá
Jen těžko budete dnes hledat podobnost s Nízkou Lhotou, která tu byla před několika
lety. Vesnička je upravená, malebná a turisté, kteří se zastavují na návsi k odpočinku,
ji obdivují a chválí. Co se stalo? Na návsi této malé vesnice před třemi lety bylo
neproniknutelné houští se vzrostlými stromy a keři, kterými prorůstaly vysoké kopřivy.
Tehdy se tomuto místu říkalo „Park“. Z oken mé chaloupky nebylo vidět na kapličku
a křížek na návsi jste mohli jen tušit. V září roku 2016 se několik místních skvělých
lidiček pustilo za podpory zastupitelů obce Kámen, do úpravy návsi. Sami můžete
posoudit, jaká změna vesničku potkala.
Letošní jaro nás trochu zpozdilo v úpravách a úklidu vesničky. V sobotu 25. 5. 2019
jsme si udělali jarní brigádu. Protože předchozí dny byly velmi deštivé a nedalo se vyjet
se sekačkami, využil pan Podsklan slunečného pátku a posekal nám plácek na návsi
a kolem kapličky. Druhý den jsme se sešli v počtu šesti místních nadšenců a dodělali
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jsme, co bylo potřeba. Zbavili jsme plevele květnou louku, která byla na podzim založena,
semínka lučního kvítí měly tak šanci vzejít. Chlapi posekali svahy, trávu kolem plotů
a ostříhali živý plot na návsi. Kolem křížku, který je nyní dominantou návsi jsme posekali
a zkrášlili jej květinami. Po několikahodinové práci jsme si odpočinuli při společném
chutném obědě a kávě.

Tímto článkem děkuji všem místním lidičkám za nadšení a ochotu udělat něco pro naši
malou vesničku a tím i pro sebe. Žijeme v upraveném příjemném prostředí a je především
na nás jak s tím do budoucna naložíme. Velký dík patří také našim zastupitelům
za podporu a pomoc.
Září 2016

Květen 2019
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Září 2016

Květen 2019

16

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 42
Jaro uteklo a máme tu léto. Tahle dvě roční období má většina z nás nejraději. Právě
během nich nám příroda předvádí nejvíc svých malých zázraků. Můžeme spatřit,
i když bohužel stále vzácněji, pestré motýly, všude nás provází zpěv ptáků a vůně mnoha
květin. A právě o těch květinách chci dnes vypravovat.
Chci, ale trochu při tom váhám. Zjistil jsem totiž, že jsou jevy a věci, ze kterých je
snad tím větší požitek, čím méně o nich víme. A právě květiny k nim patří. Tímhle svým
tvrzením popírám jedno z krásných ochranářských hesel - „Poznej a chraň.“ Jenomže to
činím na základě vlastní zkušenosti.
Už jako kluk jsem vždycky obdivoval tu voňavou krásu, kterou nám ve spoustě kytek
jaro a léto nabízí. A tenkrát, když louky byly ještě lukami a ne přehnojenými továrnami
na píci, toho bylo k obdivování opravdu hodně. Začínalo to skromnými fialkami,
pokračovalo záplavou žlutých pampelišek, později na mezích zasvítily úžasné slzičky
panny Marie a zavoněla markýta, která provázela začátek prázdnin.
I když jsem zůstal dodnes obdivovatelem všech těchto květů, musel jsem do značné
míry svůj vztrah k nim přehodnotit. Podle botaniků totiž žádná z těch květin, co jsem tu
vyjmenoval, neexistuje. Totiž ona existuje, ale pod jinými jmény. A ta se ještě během času
mění. Tak třeba ve škole jsem zjistil, že všeobecně známá pampeliška je ve skutečnosti
smetanka lékařská, i když jí tak nikdo neříká. Později tuto skutečnost kupodivu uznali
i páni vědci a ze smetanky udělali opět pampelišku. Ovšem ostatní druhy takové štěstí
neměly. Tak ona voňavá jarní fialka je vlastně violka vonná. No budiž. Ovšem slzičky
panny Marie, ty úžasné zářivé kvítky, které jsme se pro jejich krásu a jméno nikdy
neodvážili trhat se správně jmenují hvozdík kropenatý. Urvat hvozdík kropenatý zase tak
hříšně nevyzní. A prázdninová markýta dopadla ještě hůř. Jedná se o svízel syřišťový
z čeledi mořenovitých. Ano obsahuje enzym parachymosin, který sráží mléko a dodává
sýrům lákavou žlutou barvu, ale přece jen...
Vzpomínám třeba na jednu z nejhezčích trav, se kterou
se dnes už setkávám spíš výjimečně neboť dává přednost
spíše písčitým chudým půdám. Říkávali jsme jí srdíčka,
protože její nafialovělé chvějivé klásky mají opravdu tvar
srdce. Zde její oficiální české jméno připomíná alespoň
to chvění, a tráva se správně jmenuje třeslice prostřední.
Chápu, že správné vědecké názvy zjednodušují práci
botaniků, když ukazují rovnou i na příbuznost druhů a jejich
zařazení v taxonomii. A přece jen mi připadá, že jsem byl
o něco šťastnější, když jsem znal rostliny pod jejich
lidovými jmény a obdivoval je jen pro jejich barvy a vůně.
A tak mi z toho ochranářského hesla zbylo jen jediné
důležité slovo – „chraň!“
třeslice prostřední
Briza media
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Jak jsme se měli ve školce - Dagmar Mikešová
V září ve školce přivítáme nové malé kamarády, na které toho čeká u nás spoustu
nového. Co všechno jsme však letos prožili my?
Hned v lednu nás navštívila paní Kuncová ze stanice pro ohrožené živočichy Pavlov
a přivezla ježka, sovu pálenou a výra. Ze zvířátek jsme měli velkou radost a kdo měl
odvahu, tak si je mohl pohladit a poznat se s nimi blíž. V únoru za námi přijela
z ekologického centra Mravenec v Pelhřimově paní Kosová. Děti se dozvěděly mnoho
zajímavých věcí o ochraně ovzduší a přírodě. A jako každý rok, tak i tento se konal
ve školce karneval. Všechny děti se proměnily ve zvířátka a postavičky z pohádek.
V březnu se dětem moc líbila maňásková pohádka O ošklivém káčátku. Díky pohádce
se naučily, že nemají posuzovat lidi podle vzhledu, ale podle toho, jak se kdo chová.
V dubnu proběhla návštěva místní knihovny, kde jsme si prohlédli dětské knihy, přečetli
pohádku a děti od paní knihovnice dostaly malý dáreček. V květnu jsme měli velké
přípravy s vystoupením dětí ke Dni matek ve školce. Jako vždy nepřišly jen maminky, ale
také tatínkové, sourozenci dětí, babičky a dědečkové. Tréma byla jenom malá a děti byly
za povedené vystoupení odměněny potleskem. Každý na závěr své mamince předal
vlastnoručně vyrobený dáreček a kytičku. I letos jsme si užili barevné dny, a to bílý,
zelený a modrý. Celý den se nesl v duchu soutěží, her a barevného vyrábění. Všichni jsme
přišli stejně barevně oblečení a paní kuchařka nám k obědu vařila barevná jídla. V červnu
se konaly tyto akce: soutěživé dopoledne ke Dni dětí, Case den na letišti a prohlídka hradu
Kámen. Také se všichni moc těšili na výlet do Houbového parku v Roseči u Jindřichova
Hradce, kde nás čekalo stopování zvířat, hledání skřítků, lanová dráha, různé průlezky
a výroba ovečky z papíru a vlny. Počasí se vydařilo a plni nových zážitků jsme se vrátili
do školky. Každoročně se konal Večer ve školce, kdy děti odcházely domů až večer.
Odpoledne hledaly ukrytý poklad, hrály si na hřišti, dováděly ve skákacím hradu
a opékaly špekáčky. A na úplný konec školního roku se tradičně uskutečnilo rozloučení
s předškoláky, kteří dostali v upomínku na školku šerpu, knihu a diplom.
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Aktuality - Zlata Vobinušková














Po delší odmlce, za kterou se velmi omlouvám, jsme tu s dalším Občasníkem,
a abyste nepřišli o zajímavé články, postřehy a fotografie, zvolili jsme
vícestránkový formát, tedy dvojčíslo.
Některé práce na stavbě obchvatu obce nabraly cca 8-10 týdenní zpoždění, byly
dokončeny přeložky sítí, pracuje se na mostě i lávce pro pěší. Předpokládalo se,
že začátkem prosince bude spuštěn zkušební provoz. Nyní to vypadá na příští
jaro, ale uvidíme, necháme se překvapit. Když jsme vydrželi dosud…
Rekonstrukce obecního domu čp. 16 se chýlí ke konci, noví nájemníci se budou
moci nastěhovat pravděpodobně již na podzim.
Na začátek příštího jara chystá kulturní výbor opět zájezd na Moravu do sklípku.
Výběr konkrétního místa nyní probíhá, pokud máte zkušenosti s nějakým
příjemným místem, podělte se, třeba vyrazíme zrovna tam.
Kámenští čápi loni odletěli velmi časně (přelom května a června 2018) a letos své
hnízdo dokonce vůbec neobsadili. Patrně z důvodů stavby obchvatu. Doufejme,
že příští rok po dostavbě se situace uklidní a čápi u nás opět najdou útočiště.
Stále čekáme na výsledky dotačního řízení ohledně brownfieldu na výstavbu
nového kulturního zařízení místo dnešní Tosky.
V mateřské škole o prázdninách proběhla rekonstrukce dlažby.
V dotaci na víceúčelové hřiště jsme skončili hluboce pod čarou, podle projektu se
tedy u stávajícího kurtu stavět nebude, avšak naši vynalézaví a šikovní obecní
zaměstnanci budou realizovat hřiště svépomocí podle jejich a obecních možností.
Kůrovcová kalamita v našem regionu graduje, situace je horší než loni. V rámci
Mikroregionu Stražiště jsme začátkem června instalovali v našich obecních
lesích 15 lapačů. Cílem je zamezit šíření kůrovce a zachránit lesy okolo vrchu
Stražiště, aby region nepřišel o důležitý zdroj vody.
Rekonstrukce kaple P. M. Bolestné jde podle plánu. Práce na odvětrání
a odvodnění spodní stavby a základů jsou prakticky hotové. Probíhá pokrývání
střechy, jedná se o prejzovou krytinu, takže práce jdou pomaleji.
Chystá se přestavba expozic hradu Kámen, včetně stavebních úprav - ty je třeba
ještě naprojektovat. Hrad bude pro návštěvníky otevřen tedy i v příští turistické
sezóně, minimálně do konce srpna 2020.
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