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Kámenský občasník č. 45
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty

Mistrovství světa ve fotbale a Wimbledon budou hlavní televizní
lákadla v nejbližší době. Vláda s důvěrou nebo bez důvěry,
prezidentský nebo poloprezidentský systém - to už nás nebaví.
Co jsme si zvolili, to máme. A tak si všichni užijte krásné
prázdniny nebo dovolenou (u moře nebo na horách, na hradech
a zámcích nebo jen v lese na houbách) a nezapomeňte, že 1. září
bude zase Den obce Kámen.
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Výběr ze zápisu z mimořádného 43.ZZO dne 26. 4. 2018.

Přítomno 6 členů zastupitelstva, omluvena Hana Markvartová, Hosté: 0
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková, Ověřovatelé: Pavel Podsklan, Jan Král
Ad 3. Starosta obce přítomné zastupitele seznámil s žádostí o bezplatný převod pozemků u
kaple Panny Marie Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina. Důvodem žádosti je urychlení
obnovy kaple. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením k této žádosti a uložilo
starostovi vyvěsit záměr včetně přílohy na úřední desce a webu obce.

Výběr ze zápisu ze 44. zasedání zastupitelstva obce dne 17. 5. 2018

Přítomno všech 7 členů ZO, host Josef Roubík
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková, Ověřovatelé: Jan Král, Hana Markvartová
Ad 3. Kontrola závěrů 42. ZZO a 43. MZZO:
ZO kontrolu závěrů ze 42. ZZO a 43. MZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Starosta obce podal zprávu o průběhu a závěrech přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017 (audit), které proběhlo dne 5. 3. 2018. ZO projednalo závěrečný účet a účetní
závěrku obce Kámen a MŠ Kámen za rok 2017 spolu se zprávou o auditu, všechny
dokumenty byly řádně vyvěšeny a posléze zastupitelstvem odsouhlaseny s výhradou.
Zjištěné nedostatky byly již odstraněny.
Ad 5. Starosta obce informoval o zvýšeném zájmu o výstavbu nových RD v obci. ZO má
vytipovanou lokalitu, kde by se dalo připravit šest nových parcel k výstavbě RD a bude
probíhat jednání mezi ZO a vlastníky pozemků kvůli výkupu pro účely nové výstavby.
ZO schválilo vypracování územní studie pro výstavbu nových RD.
Ad 6. V rámci programu POVV 2018 bude proveden výkop k položení el. kabelu
a vodovodu v Novém Dvoře.
Ad 7. Zastupitel Pavel Podsklan informoval, že pro Svazek obcí PSV bylo provedeno
pročištění přívodního potrubí od prameniště k vodojemu ve Vintířově . Kameninové
potrubí v délce cca 25 m bylo celé zarostlé kořeny náletových dřevin, proto bylo
vyměněno za nové potrubí z plastu a vody je nyní ve vintířovském vodojemu dostatek.
Ad 8. Po vyvěšení záměru ZO schválilo bezplatný převod obecních pozemků u kaple
o celkové výměře 2360 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Ad 9. Starosta obce podal informaci o průběhu dalšího kontrolního dne týkající se stavby
obchvatu obce Kámen. Práce probíhají podle harmonogramu.
Ad 10. Řešení problematiky GDPR zaštítí Svazek obcí Mikroregionu Stražiště, který zajistí
pověřence pro všechny obce svazku, které budou mít zájem. ZO schválilo uzavření
smlouvy mezi obcí Kámen a Svazkem obcí Mikroregionu Stražiště, pro zajištění pověřence
k řešení problematiky GDPR.
Ad 11. Žádosti o poskytnutí finančních darů - ZO schválilo finanční dar Lince bezpečí
a motorkářskému klubu Rebelové Česko dle jejich požadavků
Ad 12. Různé
a) Žádost ředitelky MŠ Kámen - ZO schválilo úpravu provozu v MŠ Kámen
v období letních prázdnin.
b) Žádost o připojení domovní čistírny na kanalizační řád obce Kámen –
ZO schválilo připojení domovní čistírny na kanalizační řád obce Kámen
manželům Čekalovým
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Výběr ze zápisu ze 45.ZZO dne 21. 6. 2018.

. Přítomno 6 členů zastupitelstva, omluvena Ing. Zlata Vobinušková, host Josef Roubík
Zapisovatel: Josef Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Přibylová, Pavel Podsklan
Ad 3. Kontrola závěrů 44.ZZO:
ZO obce vzalo závěry 44. ZZO na vědomí
Ad 4. Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková připravila rozpočtové změny
k 25. 4. 2018 a k 20. 5 2018, které zpracovala účetní obce Irena Cihlářová.
ZO vzalo tyto rozpočtové změny na vědomí.
Ad 5. ZO schválilo souhlas s instalací a provozem sítě elektronických komunikací
v objektu MŠ s firmou inet4 s.r.o. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
Ad 6. ZO obce schválilo prodej částí pozemků v Nízké Lhotě, bude vypracován a vyvěšen
záměr před schválením.
Ad 7. ZO neschválilo předpokládanou lokalitu pro stavbu stavebních parcel z důvodu
složitého jednání s vlastníky. ZO pověřilo starostu a místostarostu obce zahájením jednání
o jiné lokalitě pro stavbu stavebních parcel.
Ad 8. POVV 2018 - ZO schválilo změnu v tomto programu: místo navrhovaného připojení
vrtu v Novém Dvoře ZO schválilo opravu komunikace v Nízké Lhotě.
Ad 9. Byl určen zástupce Mikroregionu Stražiště, který bude mít na starosti GDPR.
Ad 10. Zastupitel Pavel Podsklan seznámil ZO se stavem a množstvím vody po provedení
pročištění jímání a výstavbě nového vrtu. Množství vody je momentálně dostačující a ještě
zbývá malá rezerva cca 20 m3 ve vrtu.
Ad 11. Stavba obchvatu probíhá podle harmonogramu . Starosta obce informoval ZO
o problému narušení turistické stezky z Pacova do Kámena a navrhl opatření pro její
zprůchodnění v době stavby obchvatu.
Ad 12. ZO schválilo zaměstnání člověka na úklid a pletí květin. ZO pověřilo starostu pro
sepsání částečného úvazku.
Ad 13. Různé
- Starosta zastupitele seznámil s výsledky ankety pro výběr adeptů na nové zastupitele
- Smlouva o likvidaci olejových odpadů byla doplněna o dodatek o poplatku 500Kč/rok.
Je třeba upozornit občany, aby tyto odpady dávali pouze do dobře uzavíratelných pet
lahví a ne do nádobek z kterých olej vytéká.
- Tenisový turnaj na zrekonstruovaném antukovém kurtu proběhne 14.7.2018 (Podsklan,
Dvořák).
- Předpokládaný počet dětí v naší mateřské škole 18.
- Starosta obce informoval ZO o výběru laserové show pro den obce. Výběr dostali na
starost zastupitelé Ing. Zlata Vobinušková a Jan Král.
Ad 14. Po projednání všech bodů 45. ZZO proběhla krátká diskuse

O vodě

Svazek obcí Kámen-Věžná-Brná-Eš spravující pitnou vodu nechal odbornou
firmou vybudovat ve Vintířově vrt do hloubky 80 m, který měl posílit dosavadní zdroje.
Voda se ale pořád ztrácela. Jaroslav Škrleta a Pavel Podsklan se iniciativně pustili do
práce. Opravili vodojem ve Vintířově a jímání vody, zrenovovali přívod z prameniště,
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vyčistili vaničky, připojili vrt se šachtou, zavedli elektriku, zrenovovali 7 ks hlavních
potrubních ventilů, zarostlé trubky nahradili plastovými. Ucpávku z kořínků („bobra“)
vystavili u hasičárny a je taky na fotce. Ještě je třeba vyčistit vodojemy a 2 vany, ale voda
teče. Nový vrt dodává 80 m3 denně, tedy plnou třetinu denní spotřeby. I v době
všeobecného sucha má Kámen (a další 3 obce) vody dostatek, je jí dost i pro krávy ve
Věžné, už nemusíme v nouzi kupovat vodu od Dobré Vody a Obrataně. Proto chválím
oba naše pracovníky a rádi jsme jim odpustili, že se trochu zpozdilo sečení. Ale ne moc.

Svazek obcí PSV zatím nespravuje vodu v Nízké Lhotě a v Novém Dvoře. Naše
obec Kámen i v těchto místních částech připravila posilové vrty a je otázka času, kdy na
ně napojíme vodovod. V tomto roce jsme měli snahu postavit vodovod v Novém Dvoře,
ale zatím jsme to odložili, i když projekt a stavební povolení jsou připraveny. Snad příště.
Když jsem u toho chválení za vodu, ještě děkujeme panu Miloslavu Daňkovi st.,
který v Nízké Lhotě zrenovoval starou pumpu.

Aktuality

• Spřátelená obec Věžná uspořádala sjezd rodáků a při něm vysvětila nové zvony
• Pan Josef Pospíchal z Věžné předal starostovi obce Kámen historickou střešní tašku
s nápisem Klinenberger Kámen vypálenou předky rodiny Cihlářů v kámenské cihelně
v r. 1935
• Pro vodovod v Novém Dvoře byla zpracována kompletní dokumentace, ale samotná
práce byla odložena na příští rok v rámci vhodnějšího programu. Krajský dotační
program POVV 2018 bude využit pro opravu asfaltu kolem návsi v Nízké Lhotě.
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• Na staveništi k obchvatu je rušno, pracuje se i v neděli. Silnice
III.třídy z Nízké Lhoty byla odvedena rovnoběžnou náhradní
asfaltkou, na staré se staví most, už byly zabetonovány nosné
piloty. Podobně se připravuje lávka pro pěší a cyklisty,
turistická cesta se odvede oklikou přes alej do Lipí. Náhradní
spojka se připravuje i pro odvedení provozu I.třídy od ešské
křižovatky na silnici v kopci do Kámena. Zemina se do hloubky
odkrývá po celé délce obchvatu, část dobré ornice byla
rozhrnuta po poli, zbytek se naváží na vysoké hromady –
deponie - na několika místech. Kdo si přál obchvat, musí být
spokojen.

• Uvažovaná výstavba nepůjde tak rychle. V uvažované lokalitě na pokračování nové
ulice k silnici, která bude s obchvatem zrušena, noví vlastníci pozemků nevyšli obci
vstříc. Proto bude další jednání mnohem složitější a časově náročnější. Snad bude
příští zastupitelstvo šikovnější.
• Intenzivně staví jen Potěšilovi
• Děti oslavili Den dětí soutěžemi na hradě
• Čápi mladé nevyvedli a brzy odletěli

Předvolební anketa
Do této chvíle se do ankety zapojilo 21 občanů. Není to mnoho, ale určitý obrázek nám to
přineslo. Většinou získali velkou podporu stávající členové zastupitelstva, což je pro nás
dobré vysvědčení. Z nově navržených kandidátů získali více než dva hlasy tito občané:
Jílek Petr, Mareš Pavel, Vesecká Marta, Podsklanová Markéta, Dlouhá Hana, Čára Pavel,
Králová Helena, Jaroš Dalibor, Marešová Jana, Cihlář Pavel, Jílek Miloslav
S výsledkem budeme pracovat, ještě stále můžete nosit další lístky. Děkujeme za účast
a věříme, že volební účast bude podstatně vyšší. Volby budou 5. a 6. října.
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 36
I když jistě máme všichni radost z léta, ve svém dnešním povídání se vrátím
trochu zpátky. Až do počátku dubna. Tenkrát jsem totiž zažil přímo za kámenskými
humny vzácné setkání. Cestou od Konopáku jsem si všiml, že se z louky, tam, kde začíná
křoví podle cesty, zvedl podivný pták. Byl velký asi jako hrdlička a v letu vypadal spíš
jako kus kostkované černobílo rezavé utěrky, s kterou někdo nepravidelně třepe. Už dříve
jsem měl několikrát možnost setkat se s tímto podivným opeřencem, a tak jsem v něm
poznal dudka chocholatého.
Dudka zná asi každý, ale spíš z Ladových obrázků, než z přírody. Jedná se
o jeden z rychle ubývajících druhů a je řazen mezi silně ohrožené živočichy. Tady u nás
se s ním občas můžeme setkat jen v době jarního nebo
podzimního tahu a pokud bychom chtěli vidět jeho
hnízdo, museli bychom přinejmenším někam za Znojmo.
I tam bychom však hledali hodně těžko. V celé republice
je hnízdících párů jen několik desítek.
A pokud bychom hnízdo doopravdy našli, moc
by nás to asi nenadchlo, pokud nejsme skutečně
zapálenými ornitology. Najít dudkovo hnízdo totiž zas
tak příjemným zážitkem být nemusí. Přes všechny
mezinárodní dohody používají dudčí mláďata a dokonce
i samice v době hnízdění - chemické zbraně. Jejich kostrční žláza produkuje silně
páchnoucí sekret, který spolu s trusem vystřikují na rušitele. A je to zbraň opravdu účinná.
Zasažený predátor rychle ztratí chuť na tak odporně zapáchající kořist. V tom mladí dudci
trochu připomínají vyhlášeného skunka.
Přesto, jak jsem ho v úvodu popsal, je dudek krásný pták. Létá sice trochu trhavě,
ale pan Josef Lada si ho do svých obrázků nevybral jen tak pro nic za nic. Když při
vzrušení roztáhne černě ukončená pera chocholky, připomíná důstojného indiánského
náčelníka ve válečné čelence. Tento dojem umocňuje i rezavá barva hlavy, krku a celé
spodní poloviny těla. Široká zakulacená křídla jsou pak černá, zdobená několika bílými
pruhy, stejně jako ocas. Dlouhý, mírně zahnutý zobák by při té představě mohl evokovat
dýmkou míru. Tohle všechno jsem při tom letmém setkání pod Kámenem nestihl
rozeznat, ale měl jsem naštěstí již víckrát možnost se s dudkem setkat. Na tom již
zmíněném Znojemsku i tady v okolí. Přede dvěma roky se jeden dokonce asi týden
zdržoval v zahradách i na dvorech usedlostí v Dobré Vodě. Měl jsem možnost slyšet
i jeho charakteristické volání „du-du-du“, které mu dalo jméno, i když mě znělo spíš jako
„pvu-pvu-pvu“. Snad právě ten můj trochu šišlal.
Proč se tito úhlední ptáci během dvacátého století z naší přírody skoro úplně
vytratili nikdo pořádně neví. Pravděpodobně k tomu přispěla chemizace zemědělství a s ní
spojený úbytek velkého hmyzu. Stejně tak se na nich jistě podepsal nedostatek starých
doupných stromů, kde hnízdili a úbytek pastvin, kde hledali v dobytčím trusu brouky. To
vše dudkové k životu potřebují a my jim to právě během minulého století dost bezohledně
vzali. A tak mám z každého setkání s tímto ptákem radost a zároveň strach, není-li to
setkání poslední.
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Hasičské soutěže – Lenka Jirků a Tereza Cihlářová
Tento rok jsme začali se soutěžemi v Dobré Vodě, kde se
uskutečnila okrsková soutěž. Součástí soutěže byli štafety 4 x100 m,
které jsme odběhli ve velmi dobrém čase 63,46 s. Poté následoval
požární útok – sport. Ten se podařilo odběhnout za 31,68 s.
Nakonec se smíšený tým z Kámena umístil v konkurenci 6 družstev
na krásném 3. místě.
Druhou soutěží, kde se Kámenští hasiči a hasičky pokusili zazářit,
byla soutěž o Pohár starosty obce Věžné. Zde se uskutečnil tradiční
hrbáč. Do Věžné bylo vysláno opět smíšené družstvo a s časem
43,47 s získali bramborovou medaili, tedy 4. místo.
Další soutěž, na kterou se chystáme je soutěž v Dolních Hořicích
a to 7. 7. 2018. I zde se pokusíme o co nejlepší výkon.

Zlata Vobinušková – Hradem po jedné stopě
V expozici jednostopých vozidel od července spouštíme nový interaktivní program pro
děti s názvem „Hradem po jedné stopě!“, který se odehrává v duchu motocyklového
závodu za doprovodu průvodcovské postavičky a zkušeného závodníka Františka Štístka.

S Verčou Vaníčkovou (mimochodem kámenskou hasičkou a hradní průvodkyní), která je
velmi nadaná výtvarnice a grafička, jsme vytvořily originální pracovní listy, diplomy
a další interaktivní materiály a pomůcky. Na trase závodu se společně s Františkem děti
zastaví na několika stanovištích, kde je čeká mnoho bádání a objevování a kde si mohou
leccos také vyzkoušet, např. si obléci část motorkářské výstroje, seznámit se se základy
bezpečnosti silničního provozu nebo vystoupat na stupně vítězů. Součástí vybraných
badatelských stanovišť jsou i haptické krabice pro rozvoj hmatu, a děti si tak mohou
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vyzkoušet rozlišovat předměty bez použití zraku. Děti tím za necelou hodinu více
proniknou do motocyklistického světa. Program je koncipován formou samostatné
prohlídky za doprovodu rodičů či jako lektorovaná prohlídka pro větší skupiny nad
15 osob, kterou lze rezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931 či
prostřednictvím emailu: hrad.kamen@muzeumpe.cz. Vstupné na dětský program je
běžné jako na trasu B - motocykly: dítě do 6 let zdarma, dítě nad 6 let 40,- Kč, dospělý
70,- Kč. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR. S celým hradním týmem doufáme, že
se dětem bude program líbit, že se u něj pobaví a zároveň se i něco nového dozvědí.

Důležitá informace

Z neznámých důvodů přestala fungovat e-mailová adresa serveru quick, takže platí pouze:

info@obeckamen.cz
1. 7. 2018
František Hofman, Zlata Vobinušková, Miloslav Daněk, Lenka Jirků
Foto: Zlata Vobinušková, Lenka Jirků, Tereza Cihlářová,
František Hofman
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, info@obeckamen.cz
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